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॥ श्रीः ॥ 

श्रीभकठेहरियोगीन्द्रविरचिता 

स॒भाषितच्रिरती । 
( अथात् श्रीभतेहरिकरतशतक त्रयम् । ) 

श्रीरामचन्द्रबुधन्द्र विरचितया 

सहदयानन्दिन्याख्यया व्याख्यया समता | 

265४3 

पणद्रीकरोपाहविद्द्रलक््मणरमननजन्षा 
चासुदेवदामेणा संकोधिता। 
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पाण्डुरङ्ग जावजी 
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॥ श्रीः ॥ 

श्रीभवरहरियोगीन्द्रविरचिता 

श्रीरासचन्दरबुधेन्द्र विरचितया 

सहदयानन्दिन्यास्यया यास्यया समेता | 
------<==~ ९.० --- 

१. नीतिद्तकम् । 
म ८) मो (49 

अथ व्याख्यानपीटिका । 

वन्देऽहं रघुनन्दनाङ्िसरसीजातद्रयीमद्या- 
न्दानन्दमरन्दबिन्दुरदरी सदह निष्यन्दिनीम्। 

यत्रेन्दिन्दिरिजातवन्युनिमनो्रम्दं इतखाश्रयं 
काचिन्तुन्दिरुताम विन्दत परानन्दावयोधोद्यात् ॥ 

ध्रीमन्िलिङ्गदेशे स जयति विदुधरश्रेणिकोरीरक्रोरी- 
करोटीमाणिक्यभूतागणितगुणयुणोऽखण्डपाण्डिदयश्ञोण्डः । 

धीरः शण्डिस्यगोच्नः सकखकविकु खह्यदिसूक्तिभ्रवीणो 
वीणोदादाथविदयाविवरणनिपुणो रामचन्द्रो बुधेन्द्र- ॥ 

वेदान्तोदन्तचिन्तामतनुत चतुरेणान्तरेणाकतकं 
त्क चातकैययः फणिपतिवचसां पारमाधत्त योगे । 

योये य॒ साख्यसष्यागमसमयवि वावप्यङं तन्रविया- 
विद्यायामिन्यवीश. स्फुरति निर्पमाव्वर्वशाम्बुराशो ॥ 

विप्रेणाभूतपू्वं फरमधितपस्षारम्मि सुयग्रसादा- 
छर्ध्वा तस्मात्खय तस्रतुरतरनरापञ्यताङ्कज्नाव्यम् । 

दिला मोहं खकान्ताखतिविमर्धिया तं निषिव्याक्तभन्यो 
योगीन्द्रो भवृदर्यह्य इह इुरतेऽयापि वियाविलासम् ॥ 

सोऽहमेतस्रणीतायाः खभाषितकृते. ङती । 

कुर्वे सह्दयानस्दिन्याख्या व्याट्या सता मुदे ॥ 
व्या्ु्वन्ति निबद्धगोरवभयाननिव स्फुटं युकिभि- 

यं तेऽध्येतृजनभ्रतारणपराः का नेपुणी वा ततः । 
वेलयौ वचसां कवीश्षहृदयं प्रख्यापयनच्नन्वय- 

्रारेवादमिदहाखिर प्रनिष्ृणोम्युक्तित्रजोनृम्मितम् ॥ 



२ सुभाषितत्रिशयां 

अथ मङ्गरम् । 
इह खल्वत्रभवानशेषविशेषसारपारदश्वा विश्वाविश्षायिगुणगरिमावताये भ- 

तृहरिनामा सहायोगीश्वसे निजयोगमहिमादसारेण करतलमलकीकरताखिख्विरि- 
शविप्रपचस्तृणकणमिव जगनाठमारोकयन्, परमकारुणिको लोकन्यवदारपरि 
तानखित्नान्त.करणो लोकानुजिषक्षया नीति-खद्वार-पेराग्यवणैनप्रल्यं सभाषि- 
तत्रिशषल्या्यं केचिस्वन्धं प्रारभमाणः; तत्परिपन्थिनिर्मन्थनद्रारा परि्मासि- 
प्रचयगमनरक्षणफलमाशासानः, यिष्टाचारपरिप्राप्तविरिष्टपरंज्योतीस्पेटदेवता- 
नमष्काराकार मन्गरमादौ निबध्राति-- 

दिकाटाचनवच्छिन्नानन्तचिन्माचमूतये । 
स्वानुभूव्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ १॥ 

दिगिति । दिश. प्राच्यादिदिक्प्रदेशा, काडा भूतभविष्यद्र्तमानरूपा, अ 
दिराब्दसण्रदीतानि वस्तूनि तथा च दिक्षा आदयो येषां तानि दिकद्धाखादीनि । 

अतद्धुणसविन्ञानो वहुव्रीहिः । अन्यथा तेपामगप्राधान्येन विनाभाने शाघ्नविरोध. 
खात् । तेरनवच्छिन्नापरि्प्ता । विभुलानियलरादेकत्वाच देशत कालतो वस्तु- 
तश्वापरिच्छिन्न्यर्थं । अत एव अनन्तापरिभिता । तिविवपरिच्छेददल्यत्वाद्- 
खण्डदण्डायमनेर्थ. । एतेन सजातीयविजातीयसखगतभेदबयरादिदयमथौतपू- 
चितमिति ज्ञेयम् । "आनन्द इति पाठ आनन्दचिच्छग्दयोदरनद्ान्ते श्रूयमाणो 
माशब्द" प्रत्येकं संवध्यते । तथा चानन्दमात्रा आनन्दमयी, चिन्मात्र 
ज्ञानघना च । चिदेकरसेति यावत् । ताशी मूर्विथेख तस्मे । एतद्रुपयेलर्थः । 
“स्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म, "एकमेव द्वितीयं ब्रह्म, “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म, आन- 
न्दो ब्रह्मेति व्यजानात्”, 'आनन्दमयोऽभ्यासात्' “सत्य ज्ञानमनन्तं यत्सानर्द् 
बरह्म केवलम् इदयादि श्रुतिस्तिकदम्बकसच्र प्रमाणमिति नाव. । अचर वहु 
व्रीहिरश्रयणीयः । अन्यथा इकोऽचि विभक्तो इति नुमि मूर्तिने" इति स्यात् । 
न च तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्वालवसयः इति न पुंवद्भाव इति वाच्यम् । 
मूर्तिरब्दस्य नियतघ्रीलिद्धत्वेनाभाषितपुस्कत्वात् । तस्मादयथाश्चुतमेव सधु 
मन्तव्यम् । भाषितपुंस्कत्वखयानिदयतवविवक्षाया तु बहुवरीहिर्विधीयते तदा न 
क(प्यजुपपत्तिरिति सवं सुस्थम् । तथा खानुभूतिरात्मालुभव एव एक मुद्यम- 
द्वितीयं वा मानं खम्रकृाशसाधनं यख तस्मे । खयंप्रकाशसविद्रुपत्वादन्यप्रदीप- 
वत्खपरप्रकाकश्चकतया खसाक्षात्कारखानुभव एव प्रमाणं न तु घटादेरिव 
चष्ुरादिप्रामाणिकल्वमिति भव. । एतेन वरत्तिविषरयत्वमेव, न तु फर्विष- 
यलमिलयवधेयम् । तदुक्तमायै.--खबोधेनान्यनोधेच्छा बोधरूपतयात्मनः । 
न दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा खात्मश्रकाशने ॥° इति । तथा शान्ताय अवि- 
दातत्कायेसबन्धश्यन्यतवात्प्सन्नाय । निष्क निष्कियं शान्तम्" इदयादि- 
युते । तेजसे ज्योतीरूपाय ब्रह्मणे नमः ्रह्मीभाव. । ननमःखस्ि-' इ्या- 
दिना चतुर्थी । अन्न मङ्गलादीनि मङ्गलमष्यानि मङ्गलान्तानि शाल्नाणि प्र 
धन्त, वीरपुरषाण्यायुष्मदुरषक्राणि च भवन्ति, अभ्येतारश्च प्रवक्तारो भवन्तिः 



१. नीतिशतकम् । ३ 

इति भगवद्धाष्यकारवचनग्रामाण्यात् (आश्चीनेमस्कियावस्तुनिर्दैशे वापि तन्मु- 
खम्? ईइव्यादिदण्डिवच नाश्वादौ नमस्काररूपम्, अन्ते परब्रह्मसमरणलक्षणम् , 
मध्ये तदुभयात्मकं च मङ्गख्माचरितमिदयवगन्तव्यम् । “अथ शब्दानुशासनम् 

इत्यादौ स्व॑र शाघ्रारम्भे मद्गलार्थत्वेनाथशब्दप्रयोगदरीनात्तस्य तदर्थकर्वं च ¦ 
“मङ्गलानन्तरारम्भप्रक्षकारहर्येष्वथो अथः इद्यभिधानात्, (ओकिरथ्चाथशष्दश्च 

द्वावेतौ बह्मण- पुरा । कण्ठं भित्वा विनियतो तेन माङ्गलिकाघुभो ॥ इति 
स्मरणाच । तच निर्विघ्रप्रारिग्सितपरिसमािकमेनावदयं कर्तव्यम् । 'परिसमः- 
धिकामो मज्गर्माचरेतः इदययुमितिश्वुतिबोधितकर्तव्यताकलात्, अनुमानं च- 
मन्गर वेदबोधितकसैव्यताकम्, अलोकिकाविगीतदिष्ाचारविपयकत्वात्, दो 
याचारवदिति । नन्वन्वयन्यतिरेकाथ्यां तस्य कारणत्वानिश्वयात्कथमवद्यकन- 
व्यताकत्वभ् । तथा हि--शावरभाष्यादौ कृतेऽपि मब्रटे समाप्तेरजातत्वात 
किरणावल्यादवक्ृतेऽपि जातत्वादिति चेत्, सयम् 1 कचिद्धि्नवाहुल्येन तत्स 
मसंख्याकमङ्गराभावात् कचित्प्राचीनमद्गङ्बाहुस्याच ग्यलयय इदयरूगति- 
प्रसङ्गेन । अच्र चारत्वेन यथावद्रस्तुवर्णनात्छभावोक्तिररकार.--'खभावोक्ति. 

रसौ चार् यथावद्रस्तुवर्णनम्ः इति क्षणत् । श्टोकाख्यमेतदानुष्टभं वत्तम- 
पञ्चमं रघु सर्वेष सप्तमं द्विचतुर्थयोः । गुरषर्कं च सर्वैपामेनच्छरीकस्य 
लक्षणम् ॥ इति वचनात् ॥ 

अथ मूखपद्धतिः । 
मरवन्धस्यासख विविधसखरूपपरिज्ञानाथं तत्तसद्धतिनिबन्धनतया चिकीर्षितत्वात्त- 

त्र मूखै-निद्रत्-पद्धलयोव्यावर्तकभावस्यावरिषत्वेनोभयनिरूपणे संप्राप्ते प्राथम्ये सु- 
छ्यप्रसङ्गसंगलयोरन्यतरस्याभावादोकवनिकान्यायभ्रायत्वाचादौ मूखेपद्धति वणै- 
यिवुमारभते । त्र प्रथमं सहृदयाभावात्युभापितसख वक्तुमनवकाश इदाह-- 

बोद्धासे मत्सरभ्रस्ताः प्रभवः सयदूषिताः । 
अबोधोपहताश्चान्ये जीणैमङ्गे खभाषितम् ॥ १॥ 

बोद्धार इति । बोद्धार. परिज्ञातारः शुध अवगमने इयस्माद्धातोस्तरचू । 
मत्सरेणासूयया परोत्कषौसहनेन प्रस्ताः समाक्रान्ता. 1 न तु हदयाख्वः, अते 
नानुमोदन्त इति भावः| प्रभवो राजानः सयदूषिता गर्वदुर्विनीताः!न तु विनथ 
मह्वाः, अतो न श्ण्वन्तीति भावः । अन्ये उक्तोभयन्यतिरिकतजना जवोधेनान्न- 
नेनोपहता नटत्मानः । ते नाधिकारिण.; अत्तस्तेषामाकणेनयोग्यतापि 
नास्तीति भाव. । तस्मात्छभाषितं साघुभाषणम् । प्रियवचनमिति यवत् । 
भाषते. कतरि क्तः । अन्नेऽन्तरङ्गे जीर्णमन्तर्दितम् । न स्यापि बहि प्रघ 
तम् । तथापि वक्ष्यामीति वाक्यशेष. । दृत्तं पूर्वैवत् \ 

नु कीदृशो मूखः, यतस्तत्खरूपं निरूप्यते तत्राह-- 
अक्षः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विोषन्ञः । 
ज्ञानटखवदु विदग्ध ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति ॥ २॥ 



£ सुभाषितत्रिशदां 

अज्ञ इति । न जानातीदज्ग अकिंचिज्ज्ञ. । मूढ इति यावत् । सुखमद्ेन- 
रध्य. समाधेयः । तस्यो पदेशमभरेणेव विखम्भसेभवादिति माव । विशेषं जा- 
नातीति विरोषङ्ग तच्वयेतता सुखतरम् । अलयन्तानायासेनेदर्धः । ्विवचन- 
विभज्य इदयादिना तरप्रयय । आराध्यते समाधीयते । तद्दे. सर्वदा 
विरोषग्रहणमाचपर्थवसानादिति भावः) कितु ताने शाछ्जन्यसेवित् तस्य रवेन 
ट्विदण्ं पण्डितमानिनं नरम् । मूखैजनमिदयर्थः । ब्रह्मापि कठैमकतुमन्यथा- 
करु समर्थश्वतुुखोऽपि किमुतान्य इति भाव । न रज्ञयति रज्ञयितुं न शक्रोति । 
तन्मनस" सूक्तिसदवेरपि सम।घनासंभवादिति भाव । उक्तोभयमभ्यस्थो मूख 
इति फटितार्थ. । रज्ञनसवन्पेऽप्यसंबन्धाभिधानादतिशयोक्तिभेद । अज्ञो 
विरेष्ग इदयत्र च “आतोऽनुपसर्गे क.“ इति कप्रयय , न तु शगुपधक्ञा~ 
ददयादिना कमरलय. । अत एवाह मगधान्कादयायन "अकारादनुपसगात्कर्मोा- 
पदो न भवति प्रतिषेधेन इति वार्तिकव्या्यामे भाष्यकारेणार्थत्नराष्दमुदा- 
हद्प्यर्थत्वसय समर्थनात् । एतचासछ्ृदुक्त मदीयद्यङ्गारदव्राटकेऽपि--^रुविम- 
णीरसमयं समयज्ञ ` इय।दिषु । एवमुत्तरत्रापि दश्व्यम् । आयान्रत्तभेनेऽय- 
मु्ेय. । उत्तरत्रापि मेदान्तराण्युनेयानि ॥ 

अभ द्वाभ्यां मूखेजनचित्तसख दुराराध्यतामाह-- 
प्रसद्य मणिमुद्धरेन्मकरवक्रदंष्रान्तर- 

त्समुद्रमपि संतरेखचख्दूमिमाराङम् । 
भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारये- 

ज्ञ तु प्रतिनिविष्रमूखजनचित्तमासधयेत् ॥ ३ ॥ 
प्रसद्येति । मकर रशिद्धमाराख्यो जटग्राहविशेषस्तसय वक्रे वेद्नगहरे 

दषटाणां निदिताभ्रदशनविशेषाणामन्तरादन्तरालात् । अतिसकयादिल्यधरैः । 
मसह बरत्कारेण मणि रल्म् । दुरद्धरमपीति भावः । उद्धरेदुद्धतुं शक्यान् । 
जन इति शेष । केनचिद्वधानेनानयेदिलयर्थ. । तथा प्रचलन्तः दोलायमाना ये 
ऊमेयस्तेषां मालामि परम्पराभिराकलं संकुलम् । उश्ठोलक्र्ोलोनुम्भितमिदथ.। 
समुद्रमपि । दुस्तरमपीति भव । सतरेत्सम्यक्तरितुं शक्रुयात् । केनचिदवन- 
साधननेति भाव । श्येतः इति पठे हयुमानिव केनचिच्छक्तिविश्चेषेण 
ल्धितुं रद्कुयादिदर्थः । तथा कोपितं संजातकोपम् । कोपवशात्सपत्कारं 
जिहया खकिग्रान्तौ सेलिदानमिखर्थ- । "तदस संजात तारकादिभ्य इतच्" 
इतीतच्प्रयय । तारकादिराकृतिगण । युजङ्गं सर्पमपि । दुधैरमपीति भावः; 
शिरसि केशपारा पुष्पेण तुव्यं पुष्पवत् । पुष्पल्लजमितरैय्थः । तिन तुर्यं किय। 
चेद्रतिः" इति वतिप्रयय" । धारयेद्धारयिवुं श्यात् । मणिमन्रादिसाधनेनेति 
भाव" । किंतु प्रतिनिविष्टमभिनिवेराक्रान्तम् । दुरभ्रहाविष्टमिति यावत । 
मूखजनसय दुर्विदग्ध चित्तं नाराधयेत् अगराधयितुं समाध न शक्रुयात् 1 
उपायाभ।वादिति माव. । मकरदंष्रन्त खयमण्युद्धरणादिध्रायं मूखैजनचित्तसमा- 
राधनमिति शछछोकार्थः ॥ 



१. नीतिश्चतकम्। ५५ 

एवं दुरुभवस्तुसाधने दुष्करकाथेकरणे च संभावनया शक्तिरुक्ता, न मूग- 
चित्तप्रसाधने ॥ इदानीमद्यन्तदुरेभवस्वपि प्रसधयेत्, न त॒ तचित्तमियाद-- 

खेत सिकतासु तेखमपि यल्लतः पीडय- 
न्पिबेच म्रगतृष्णिकाखु सरि पिपासार्दितः। 

कदाचिदपि पयैरञ्दाशरविषाणमासादये- 
न तु परतिनिविष्टमूखजनचित्तमासाधयेत् ॥ ४॥ 

लभेतेति । यलतः कुतश्िसप्रयलात् । प्र्म्याससिः । पीडयन्केनचिधन््रेण 
समर्दयन् । सिकता वाछक्राखपि । कालत्रयेऽप्यन्त.क्लेदानयधिकरणभूताख- 
पति भावः । तडं लें लभेत र्द शक्कुयात् । श्ेहे तैर च्" इव्नुदाक्षना- 
तात्र तिखसंबन्धलरद्ाकरुट्रावतार इति द्रष्टव्यम् । तथा पातुमिच्छा पिपासा । 
न्पा पाने इदस्माद्धातोः सन्नन्तात्लियामध्रयये यप् । तयार्दित. पीडित । 
तृष्णातुरः सन्निदयर्थः । खगतृष्णिक्र् मस्मरीचिकाखपि वा जलघ्रमभमात्रदा- 
यिनीष्वपीति भावः । स्गतृष्णाशब्दात्खार्थं कपषरलयये भ्रययस्थात्कापपूर्वैयान 
इ दाप्युप * इतीकार. । टिकर जल पिषेत्पतु शङ्ुयात्र् । 'पघ्रष्मा- इदयः- 
दिना पातेः पिबादेश- । तथा पयैरन् तत्र त्र वनान्तरे संचरन् । कदाचित्क- 
समिधित्समये शशस्य सगविशेषस्य विषाण -द्मपि । वाच्यात्रगोचरमपीति 
साव । असादयेदयिगन्तु राक्रयात् । न तु प्रतिनिविशटेयादि पूर्ववत् । सि्ठ- 
तातेरखाभादिवदलयन्तदुधटं मुखंचित्तसमाराधनमिति भावः । ग्रगतृष्णिकाज- 
स-रदशविषाणयोगैगनारविन्द-वन्ध्यापुचरवददन्तासंगत्तलमुक्तं खरेश्वरवार्तिके- 
“सगतृष्णाम्भसि ज्ञातः खपुष्पकृतशेखरः । एष वन्ध्यासुतो याति शशश्ण्- 
धनुधैर- ¶" इति । पयद्वयेऽप्यसिन्मणिसुद्धरेदिलयादौ शक्यार्थे विधिलिड् । तथा 
अपिश्षष्द- समुचये संभावनाया चेत्तदवाद इति विवेकः । उभयथाग्य्- 

नु्ासनसंमवात्, प्रकृतार्थोपपत्तेश्च ¦ यथाहामरसिद.--गदासमुचयप्रश्रशङ्क- 
सभावनाखपिः इति । अत्र समुद्रं खद्वयेदित्युदाजदार खामी । अत्र मण्युद- 

रणाद्यसेबन्धेऽपि तत्संबन्धामिधानादतिशयोक्ति. ! छोकद्रयमेतस्पृथ्वीग्रत्तम् । 
तदुक्तं केदारेण दृत्तरनाकरे--“जसौ जसयला वघ्रहयतिश्च प्रथ्वी गुरुः? 
द्रति । अतएव “सिकता तैलम्! इयत्र, “गतृष्णिकासु सठिलम्" इद्र, 
“मूखजनचित्तम् इत्यत्र च अष्टमव्णे विहितस्य विच्छेदस्यामावायतिभ्रष्टनामा 
दोष । इममेव केचिदपदस्थयातिं वदन्ति 1 तदुक्तं विदययानाथेन--“यत्र स्थाने 
यतिभरंशस्तयतिश्रष्रसुच्यतेः इति कुत्रचित्पदमभ्ये तु य॒तिमिच्छन्ति सूरयः ! यन्र 
पूर्वापरौ भागौ न स्यातामेकवणको ॥° इति दर्तिं (वचनमपि समाधातुं न 
दक्तोति । पूर्वापरभागयोरेकवर्णगतलात् । “निर हशः खद कवयो भवन्ति सर्वैप्- 
धीना." इदयलमतिप्रपश्चेन ॥ अथ मृखीयुनयेच्छोरखयन्ताविवेकितामाद्- 

व्याठं वाल्णारुतन्तुभिरसौ योद्धं समुज्म्भते 
भें वज्जमणि रिरीषङ्कखुमप्र त्तेन सन्नह्यति । 



६ सुभाषितत्रि्षयां 

माधुयं मधुजिन्दुना रचयितुं क्चारम्बुधेरीदते 
मू खान्यः प्रतिनेतुमिच्छति बरात्घुक्तेः खुधास्यन्दिभिः ५ 

व्यार्मिति । असौ पुमान्न्याङं दुष्टगजम् । न तु साधारणजन्तुमिदर्थः । 

"व्यालो दुष्टगजे सर्पैः इति विश्व" । वारुखणालतन्तुभि कोमख्बिसकिसर्य- 
सूमरैः । ईषननिसेधखाप्यदुपयुक्तेरिति भाव. । रोद्धुं नियन्तुं ससुरज्म्भते कृत- 
प्रयल्लो भवतीदयर्थ. । तथा वज्रमणिं हीराद्यमणिविदोषम् । अलोदटेद्यम- 
परीति माव । द्टीरो वञ्जश्च कभ्यतेः इति दलयुधः । शिरीषकुसुमस्यातिकोमल- 
सप्पपिरोषस्य प्रान्तेनाश्चलेन भेत्तुं विदारयितुं सन्नह्यति । उद्युक्तो भवतीदयर्थैः 1 
तथा क्षाराम्बुेखवणार्णवसख, न तु खल्पजराशयय, मधुबिन्दुना क्षोदरविष्चुषा । 
न त्विच्छिन्नमधुधारासपतेनेखर्थ. । मधुं मधुरणुणं रचयितुं संपादयितु- 
सीदते काहृति । कोऽसावियत आदय. पुमान्वखद्राक्पारवात््. सुधाख- 
न्दिभिरखतस्राविभि । अतिमधुरैरिलर्थः । सूक्तैः प्रियोक्तिमि । क्तरि क्तः । 
मू खीन््रतिनेठं समाधातुमिच्छति सोऽसाविति संबन्धः । गृणारतन्तुभिव्यौल- 
निरोधनादितत्पर इव मूखोचुनयपरोऽयलन्ताविवेकीति भाव । अल्यन्तदुष्कर 
मूस्रसाधनमिति फलितार्थः । अचर य॒ प्रतिनेतुमिच्छति वाञ्छति असो 
सशुज्ञम्भत इदयादि विरिष्टानुनयेच्छाविचम्भणादिवाक्यार्थयोनिर्दिरेकत्वासंभ- 
दरात्साददयरक्षणायामसंमवद्स्तुसबन्धो वाक्यार्थ. । एत्तिनिदद्रीनाभेदः । न 
याय द्टन्त. । वाक्यमेद्रेन प्रतिबिम्बकरणाक्षेपे तयोत्थानात्। भन्न तु 
चाक्यार्थे वाक्यार्थसमारेपाद्राक्येकवाक्यताया तदभावं इदलयरकारसर्वखकारः । 
दादूखविक्रीडितं वत्तम्--^सूयौश्चमसजास्तता. सगुरव शा दूरवि क्रीडितम् 
ति लक्षणात् ॥ 

अथेषां गतिमाद- 

स्वायत्तमेकान्तहितं विधाना 
विनिर्मित छादनमज्ञतायाः । 

विरषतः स्वैविदां समाजे 
विभूषणं मोनमपण्डितानाम् ॥ ६॥ 

रूगयत्तमिति । विधात्रा ब्रह्मणा कत्रा खायत्तमात्माधीनम् । न तु पसेपदेशसा- 
यक्षम् “अधीनो निघ्न आयत्त" इद्यमरः । एकान्तदितमलन्तदहितच्रि । खाव- 
गुणाच्छादकत्वादिति भाव. । तथा विदषतों विशेषाकारेण सावविभक्तिकस्तसिः । 

मैविदा समाजे सर्वज्ञसभायां विभूषणमुपस्कारदेतुभूतत्वाद्भषणप्रा्य मौनं तृष्णीं 
भाव. क । गन्ता लधुपूवोत्" इद्यण् । अपण्डितानाम विदुषां संबन्धिन्या 
अङ्ताया मोच्चस्य छादनमाच्छादकं सत्. विनिर्मितं रचितम् । अतोऽपण्डितिनि- 
जमौव्यसंमोपना्थ मौनेनैव वर्तितन्यम् । इयमेवेतेषां गति. । अन्यथा हासयास्प- 
दता स्यादिति भाव । "एकान्तङृतम्' इति पे तु कृतं कर्म । भावे क्तः  ए- 
कान्तङृतं रटखयवुषटित कम अकतायादछादनं सत् बिनिर्मितम्, अपण्डितानां मौनं 
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भूषणं सत् विनिर्भेतमिति प्रव्येकमन्वयो द्रष्टव्य । अन्नताच्छादनार्थमेकान्त एव 
कसं कर्तव्यम् , अपण्डितैर्मोनिभिरेव स्थातन्यम् । अन्यथा खरूप्रकाशनेनापदा- 
सास्पद्रता स्यादिति भावः । उपजातिडत्तम् , इन्द्रोपेन्द्रवज्रायुगिति लक्षणात् । तौ 
दरौ कीरग्विधो । (खादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगो ग- । उपेन्द्रवज्रा जतजस्ततो भौ । 
अनन्तरोदीरितरक्ष्मभाजौ पादौ यदीयाघुपजातयस्ता. ॥* इति उत्तरलाकरे ॥ 

अथ कस्यचिदनुभविन परान्प्रति खाुभवप्रकारमाद- 

यदा किचिज्ज्ञोऽट गज इव मदान्धः समभवं 
तदा स्वैक्लोऽ्स्मीदयभवद्वलिक्त मम मनः| 

यदा किचिटिकि्चिद्रुघजनसकाशाद्वगतं 
तद्ामूखा ऽसीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥ ७ ॥ 

यदेति । अहं किचिज्ज्ञोऽव्पन्न सन् यदा यसिन्समये गज इव मदेन दर्पणान्धः 
कर्वैव्याकर्तव्यविवेकश्चूल्रः समभवं जातोऽस्मि, तदा तस्मिन्समये सर्वज्ञोऽदोष- 
ज्ञोऽस्ीति मम मनोऽव गर्मितमभवत् । अत्पवियो महागर्वी" इति न्याया- 
दल्पन्ञत्वस्येव गर्वहेतुत्वादिति भाव । “अवर्पस्तु गर्वे याष्टेपने दूषणेऽपि चः इति 
विश्वप्रकाश. । यदा बुधजनसकाशात् । विद्रजनसुखादिलर्थं । "आद्यातोपरयोगेः 
इतययपादानत्वात्पश्चमी । किचित्किचिप्स्वस्पं खत्पम् । शाखवोधिताचारादिकमिति 
रोषः ! अवगतं ज्ञातम्, तदा मूर्खो मूढोऽस्मीति मे मम मदो ज्वर् इव व्यपगतो 
नित । अभूदिति सेप । ज्वरवद्विकारकारित्वान्मदसे तत्साम्यमिलयवगन्तन्यम्। 

(आचार्यवान्पुरुषो वेदः इति श्रवणादाचायावगतविद्यसयेव विवेकसंभवादिति 
भाव । अल्पज्ञोऽपि सन्यः सर्वज्ञमात्मान मचुते स एव मखे । यस्तु सर्व्ञोऽपिः 
मूढमानी भवति स एव विद्वानिति विवेकः । मदो गवैहेतुः, गरुद्यभ्रूषा बिनय- 
हेत॒रिति णलितोऽ्थं । यद्रा एतावन्तं कारं मदवशान्मूर्खोऽस्ि, इदानी गुस्- 
शिक्षावशाद्धिवेकावगतिरिति वा योजनीयम् । शिखरणी कत्तम्-“रमै खै 
रिछत्ना यमनसभखा गः शिखरिणी इति रक्षणात् ॥ 

मूखस्यातिनच्यं दछान्तमुखेनाद-- 

छ मिकृरुच्ितं खारङ्किन्न विगन्धि जुगुप्सितं 
निरुपमरसप्रीलयया खादन्खरास्थि निरामिषम् । 

सुरपतिमपि श्वा पाश्वेस्थे विलोक्य न चशङ्कते 
न हि गणयति श्चुद्रो जन्तुः परिग्रहफस्गुताम् ॥ ८ ॥ 

कृमिङुरेति । श्वा श्चनक. कृमिकुलेरमेध्यमध्योत्पत्तिमद्पादजन्तुसंततिभिधितं 
व््राप्तम् । लालाङ्धिनं वसापूराद्रम् । यद्वा लाल णिका । दन्तान्तजेरमिति यावत्. 
'सणिका खन्दिनी लख" इयमरः । तया दिन्नम् । खादनसरमये तस्यास्तन्र खवर. 
ण्रादिति भाव. । विगन्धि दुगेर्धि । विङ्ब्दस्य पूतिपययत्वविवक्षायां “गन्धस्य 
इव्यादिना + । यद्रा विगन्ध आमगन्धोऽश्यास्तीति विगन्धि! एवं 

मख. न्नि. 
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जगुप्सितं निन्दितं हेयम् । तदपि निरामिपं मासटेशयूल्य तदपि खरार रासभ- 
कीकसं । निष्पम उपमानरदितो यो रसः खादस्तत्र या प्रीतिः प्रेम तया खादन्भ- 

क्षयन् । पाश्वस्धं अरितिकस्थम् । पि स ` इति कम्रययय । सुरपतिमिन्द्रमपि 
किमुताम्यमिति भाव । विलोक्य न श्टुते न खनते । तथाहि श्रो जन्तुर्नीच- 
जन्तु परिथरहै खीकृतवस्नि फल्युता तुच्छत्वं न गणयति । न मनुत इयर्थः । 
जगुगिसतकमचरणतःत्पतसे मूरखोऽप्येवं न महद्िगर्हणाद्धिभ तीति भाव । पली- 
प्ररिजनादानमृख्यापा- परिग्रहा › इदयमर । “फल्गु त॒च्छमसारं च' इति यादवश्च । 
अचरग्रस्तुतवृत्तान्तकथनात्प्रस्तुतमूखजनप्रतीतेरप्रस्तुतग्रश्सार कार । “अप्रस्तु- 
तसय कथनाल्स्तुतं यत्र गम्यते । अप्रस्तुतप्ररसेय सारूप्यादिनियन्िता ॥` इति 
लक्षणात् । भयं चोक्ताथोनुप्राणित इति संकर. ! हरिणीष्रत्तम्--“भवति हरिणी 
न्सौ म्रौ स्छौ गो रसाम्बुधिविष्टैः इति लक्षणात् ॥ 

अथाविवेकसखानथौदिकथनद्ररा विवेकस्यावदयकत्वं प्रदश्यति - 

शिरः शार्वं स्वगौत्पश्ुपतिरिरस्तः क्षितिधरं 
मदीध्रादुचुङ्गादवनिमवनेश्चापि जटधिम् । 

अथो गङ्घा सेय पदमुपगता स्तोकमथवा 
विचेकश्रष्ानां भवति षिनिपात. शतमुखः ॥ ९॥ 

दिर इति । अव्रोत्तरवाक्ये तच्छब्दस्य विद्यमानत्वायच्छब्दोऽध्यादर्तन्यः 1 
यत्तद्योरिदय सबन्धात् उत्तरवाक्यस्थयच्छब्दसेव पूर्ववाक्यतच्छब्दानपेक्षितत्वनि- 
यमात्त् । तथाच या गङ्गा खगौत् खर्छोकात् । शर्वैस्येदं रावं देश्वरम् । श्श्रर शर 
ईशान, इययमर. । (तस्येदम्? हद्यण्प्रलययय. । शिर शीष उपगतेति सर्व॑त्रा्वष- 
ल्यते } प्रथममिति रेष. । तदयु पञ्युपते. शिवस शिरस शीषात्। पथम्यास्तसि. । 

क्षिति धरतीति क्षितिधरस्तं हिमवन्तम् । पचायच् । उपगता । महीं धरतीति 
मदीघ्र । मूरिभुजादित्वात्कप्रयय । यथाह वामन --महीप्रादयो मूख्विभु- 
जादिददनात्" इति । अत एव भमदीप्रे रिखरिक्ष्माभत्" इद्यायमर । उत्तुदादुब्- 
तान्मदीध्राद्धिमवदाख्यक्षितिधरात् अवनिं मुवमुपगता । अवनेश्वापि जरर्धि समु- 
दरमुपगता । नदीना सागरो गति इति, शद्ग सागरपूरणी" इति वचनादिति 
भाव- । अथो अनन्तरम् । ममङ्गलाऽन्तरारम्भप्रश्चका्छ्यप्वथो अथः इदयमर । 
सेय परिददयमाना गङ्गा मन्दाकिनी स्तोकं अल्पम् । परिमितमिति यावत्. । 
पद् स्थानमुप्रगता प्राप्ता । यद्रा अथ उक्तप्रकारेणाध प्रदेशे पाते वा 
पदमिति योजना । अथवा । तथादीदयर्थं । पक्षान्तरे वा। विवेकभ्र- 
छाना विवेकश्यूल्याना स्थानध्रष्टाना च शतमुखो बहुप्रकारो विनिपातो भङ्गः 
अधोऽध पतनं च भवति । विवेकयुक्ताना तु नैवम् । अतो विवेकान्न भ्र॑षित- 
व्यमिति भावः । यत॒ सक्रुलोकमहिताया अपि गङ्गाया भरशवश्चादीह- 
गवस्थाप्रत्ति, किमुतान्येषामिति विवेकसयालयन्तावदयकत्वमिदवगन्तय्यम् । 
पुरा किरु तेत्रभवान्भगीरथोऽधमेधीयाश्वान्वेषणतत्परतया पातारसुपग- 
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तानां कपिर्बिखोचनानर्भस्मीकरताना सगरफछुमाराणां ऊर्व रोकेप्राप्यर्थ खरल. 
कात्सुरसरितमवतारयामासेति पौराणिकी कथाच्राुसेधेया । अच्रनेकस्मिन्नाधारे 
क्रमेणेकस्या आचेयभूताया गङ्खाया स्थितिक्थनात्पयौयाख्योऽरंकार । तदुक्त 
विद्यानायेन--(कमेणेकमनेकस्मिन्नाधारे वर्व॑ते यदि । एकस्िन्रथवानेकं पर्या- 
यालुकृतिस्तथा ॥` इति ¦! शिखरिणीष्रत्तम् । रक्षणं तूक्तम् ॥ 

अथाश्यादीना निवारणे शाच्प्रतिपादितजखादिरूपहेतूर्प्रतिपाय मौर्ख्य 
निवारणे शाख्राभाव हेत्वभाव च स्फुरीकुर्वनाह-- 

दाक्यो वारयितुं जलेन इतथुक्डुपेण सूयौतपो 
नागेन्द्रो निशिताङ्कदोन समदो दण्डेन भोरदमः। 

व्याधिर्भेषजसखं रहे षिविध्रर्मन्बेः प्रयोगे्विष 
सर्वस्यौषधमस्ति शाखविहिते मुखस्य नास्त्यौषधम् ॥ १०॥ 

राक्य इति 1 हुतभुक् हुत होमद्रव्यं हवि पुरोडाद्यवपादि भुनक्तीति हुतयुष् 
वैदिकाभि । अच्र तु ग्हादिदादङ्त् खोकिकाभिरिति मन्तव्यम् । जटेनोद्केन 
वारयिदं निवारयिुं शक्य. । एवंरीलया सूयौतपः सूर्यस रवेरातप. श्र्येण वार- 
यितु शक्य इति पदद्रयस्योत्तरत्राप्यनुपन्ग इति मन्तव्यम् । समदो मदसहितो 
नगेन्द्रो गजश्रेष्ठः । निरिताङ्कदोन तीक्ष्णाह्दशेन । गौदैषभो गर्दभः रासभश्व 
दण्डेन । व्याधिः कुष्ठादिरोगो मेषजसंम्रहेरोषधसंयरहणेश्च । अचर चकारान्महा- 
मन्नरजप-दोम-सुराचन-दानादिकमपि गृह्यते । 'तच्छान्तिरोषधदीनैजपदटोमसुरा- 
चेनैः" इति सरणात् । विषं काल्कूटादि विविधेनानाविधे्मेन्ने मन्तारं त्रायन्ते 
रक्षन्तीति मन्नास्तैः प्रणवादिभिर्विविधे. प्रयोगश्च । निवारयितुं श्चक्यमिदर्थः । 
तस्मात्सर्व प्राणिर्हिसाकारणीभूतदुष्टजन्तुजातस्य शाखविदहितं शाख्रविधिचो- 
दितमैपधमसि 1 मूखतानिवारणसमय खभापितादिरूपं नासि शाच्चविदहितं न 
वर्तते । च्रादूखविक्रीडितं उत्तम् । क्षणं तूक्तम् ॥ 

इति नीतिश्तकन्याख्याने मूखंपद्धतिवर्णेनं नाम प्रथम ददकम् । 

अथ विद्रत्पद्धति. । 

अथ मूखपद्धतिवेरक्षण्येन विद्रस्पद्धतिं वर्णयति । यद्रा यदुक्त विवेकस्ादय- 
न्तावद्यकत्वं तस शाल्रपरिज्ञानसाभ्यत्वात्तस्य च विद्वद् धीनत्वात्तत्पद्धतिवर्णन- 
मिदानीमारभते- 

द्ासख्मोपस्छतश्व्दशख्न्द्रगिरः रिभष्यप्रदेयागमा 
विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनःः। 

तज्ञा्यं वसुधाधिपस्य सखुधियस्त्व्थं विनापीश्वसः 
कुरस्याः स्युः; कुपरीश्चकैन मणयो येरधैतः पातिताः ॥ ९२ ॥ 
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शाच्ेति । शानै काणादगोतमीयादिभिर्पस्छृता अख्कृता- तथा शब्देन 
ख॒न्दरा मनोहरा गिये वाचो येषां ते तथोक्ताः । अत्र यद्यपि श्ाच्रपदप्रहणेनेवे 
सर्वेषां शाच्राणां संग्रहात्पार्थक्येन शब्दश्षाचमरहणे पोनरत्तयदूषणं खात् , तथापि 
गोबरीवर्दन्यायेन समाधेयम् । यद्वा “सर्वशाघ्मुखं व्याकरणम् इति तख 
प्राधान्यास्पार्थक्येन निर्देश. । अथवा इतरेषा शाघ्राणासुपस्कारहेतुभूतत्वमा- 
तरमेव, असय तु "वाणी व्याकरणेन" इति खेनैवोत्तरत्र वक्ष्यमाणत्वात्तदेकान्त- 
सोन्दयौवहत्वेन प्रथग््रहणमिति अन्तव्यम् ! तथा शिष्ये^योऽन्तेवासिमभ्यः प्रदेया 
व्याख्यानरूपेण प्रदातु योग्या आगमा दाघ्ाणि येषा ते तथोक्ता. । सम्य- 
विशक्षापाटवास्रबुद्धाखिल्श्चाल्लसिद्धान्तव्वेन रिष्यद्वारा व्याद्यातनिखिखगमा 
इद्यथं 1 यद्वा शिष्येभ्य प्रदेया विनियोगाहयः । न तु कुहकतया गभ एव नि- 
जीणीकरेता इयर्थं । तथाभूता आगमा येषा ते तथोक्ता । (आगम शाघ्न 
आयतौ इति विश्वः । अतएव विख्याता सर्वत्र प्रसिद्धा. कवयो विद्वासः नि- 
धेना धनहीनाः सन्त यख प्रभो राज्ञो विषये देशे सनिधौ वा वसन्ति तिष्ठन्ति, 
तज्निरर्थकत्वेनावस्थानं तख वञ्धाधिपसख प्रभोरेव जाड्यं मान्यम् । दैन्यमिति 

यावत् । शगुणवचनव्राह्मणादिभ्य कर्मणि च" इति ष्यजुप्रययः ! सुधियो बि- 
दवंसस्तु अर्थं धनं विनापि । रथग्विना-' इयादिना विकल्पाद्धितीया । श्वरः 
समथां । पूज्या श्र्थं । विद्याया एव तेषा महाधनत्वादिति भाव. । कितु 
ये ऊुपरीक्षके स्लश्चाच्रपरिज्ञानाभावाक्कुत्सितपरिज्ञानिभि मणय. । अमूल्या 
अपीति भाव" । अधेतो मूल्यत पातिता । बहुमूत्या मणयोऽत्पमूल्या ता 
इययर्थ । ङुत्या स्यु कि। न स्युरेवेयर्थं । अयमथं -विद्रद्धि- मभुसमाश्न- 
येणेव स्थातव्यम् । श्सदाश्रयेण शोभन्ते पण्डिता वनिता कता ` इति न्यायात् । 
तन्न न ते यदि विद्रन्मनोरथं पूरयेयुसतत्तेपामेव कुत्सितत्वम् । विद्रासस्व॒ कप- 
रीक्षकोपहतमणय इव न कुत्या इति । अतः भ्रेय-कामै. प्रभुभिस्तन्मनोरथपूर- 
कैरेव भवितव्यमिति तात्पयैम् । शादूखविक्रौडितं वृत्तम् । लक्षणं तूक्तम् ॥ 

अथ विदयाधनख प्रसिद्धघनवेरक्षण्यवर्णनद्वारा बिदुषासुत्कषैमापादयननेतेषु 
गौरवेण विश्वासोत्पादनार्थ चरपान्सबोधयति- 

दठेयोति न गोचरं किमपि रं पुष्णाति यत्सर्वदा. 
प्यथिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिर प्रापनोति बृद्धि पराम् | 

कस्पान्तेष्बपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं 
येषां तान्प्रति मानसुज्छत चपा कस्तैः सह स्पर्धते ॥ १२॥ 

दतेरिति । यद्वियाख्यं घनं दरवधोरादे । 'दठैम्” इति परेऽपि. । 
गोचरं न याति विषयता न प्रातीति भावप्रधानो निदेश । तस्यायन्तदुभेदत्वा- 
दिति भाव । तथा सर्वैदा कार्त्रयेऽपि किमप्यनिवौच्यं द सुखं पुष्णाति अवर- 
यति । अथानामजंने दु खम्” इति स्मरणास्मसिद्ध तु नैवमिति भाव । अनिश 
सवेदार्थभ्यो विवार्थिन्यो याचकेभ्यश्च । प्रतिपाद्यमानं व्याख्यायमानं दीयमान- 
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मपि च । परासु वृद्धिमभयुच्छय प्राप्रोति । विदयाया व्याख्यानेनाभिनव्रदधि- 
भवादिति भाव । तथा कल्पान्तेषु प्र्येष्वपि निधनं नाक्ष न प्रयाति न नश्यती- 
यर्थः । कट्पान्तेष्विति बहुवचनग्रहणं विदयाधनस्यादयन्तविनासाभावप्रकाशनार्थम्। 
म्रसिद्ध तूक्तविपरीतमिति भावः । तदुक्तम्--^न मोगदायी न च बन्धुदह्ायौन 
आवृ्टायीं न च राजहायौ ! खदेशमि्रं परदेशवन्धुर्वियासुधां ये पुरुषा. पिब- 
न्ति ॥ इति । तद्वियाख्य विदयाभिधानम् । यत्तदोर्जिदयसंबन्धात्तच्छब्दस्याध्या- 

हार । अन्तवेनमभ्यन्तरस्थवित्तं येषा पुरुप्राणाम् । अस्तीति सेषः । अतस्ता- 
न्वि्याधनान्प्रति हे टपा राजान, मानं कोपम् । दुराग्रहसिति यावत् । उन्ञ्त 
लयजत । तैविद्रद्धि सद क पुमान्स्प्थते विगृह्णाति । न कोऽपीय्थं । ततस्ते 
सदा गौरवेण वहु माननीया इति भावः । अच्रोपमानास्प्रसिद्धधनादुपमेयस्य 
विदयाधनस्याधिक्यकथनाव्यतिरेकारकार--उपमानायदन्यस्य व्यतिरेक स 
एव स ` इति काव्यश्रकाश्कारटक्षणात् । दृत्तं पूर्ववत् ॥ 

अथ त्वदीयलक्ष्मीनं तेषा प्रतिवग्धिका,अतस्तेषु बहुमानाचरणतत्परेणेव 
भवितव्यमिति सदृष्टान्तं राजानं संवोधयति-- 

अधिगतपरमाथौर्पण्डितान्मायमस्था- 
स्तृणमिव ङु टक्ष्मीनंव तान्संरुणद्धि । 

अमिनवमद्रेखाद्यामगण्डस्यखानां 
न भवति विसतन्तुवौरणं वारणानाम् ॥ १३ ॥ 

अधीति। हे त्रप, अधिगततपरमाथौचिज्ञाततत्वाथान्। “सरवै गयथां ज्ञाना- 
थौ." इति न्यायात् । जथवा प्राप्तपुरुषाथौन् ! पण्डितान्विदुष मा अवमंस्था. 
मा अवमानय । मन्यतेरवपू्र॑दुद् । थासि नन मादयोगेः इदययुप्रतिषेघ । 
छुत- । वरणमिव ट्घछु नि.सारया रक्ष्मीस्लदीयसपत्ति । “शोभास्पत्ति- 
पद्या रक्ष्मी श्रीरिव गीयते" इति विश्च । तान्पण्डितातरैव सरुणद्धि । “ईषदपि 
संरोद्धुं नैव राक्रोतीदयर्थं । तत्र॒ दान्त.---अभिनवमदरेखाभिदानधाराभिः 
द्यामानि गण्डस्थरानि येषां तेषा वारणाना मत्तेभाना विसतन्तुश्रैणाङसू्रं वारणं 
म्रतिबन्धक्रभूतो न भवति! अत पण्डितेषु बहुभानाचरणतत्परत्वैनैव वरतिंतव्य- 
मिखर्थं । अत्र टष्टान्ताटंकार -्यत्र वाक्यद्वये विभ्वप्रतिविम्बतयोच्यते । 
सामान्यधर्मो वाक्यज्ञैः स टष्टान्तो निगद्यते ।" इति लक्षणात् । स चोक्तोप- 
मयद्गेन संकीर्येते । माटिनीवरत्तम्--“ननमयययुतेयं मालिनी भोगिनोकैः 
इति रक्षणात् ॥ 

किंबहुना ब्रह्मापि तदीयवैदर्ध्यापहरणे न शक्त इति ट्ान्तसुखेनाद-- 

अम्मोजिनीवनविहदारविखासमेव 
हंसस्य हस्ति नितं कुपितो विधाता । 
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न त्वस्य दुग्धजलमेदविधौ ्रसिद्धां 
वेदग््यकीर्तिमपहर्तैमसो समर्थः ॥ १४ ॥ 

अभ्भोजिनीति । विधाता ब्रह्मा कृपित केनचिद्धेतुना कद्ध॒ सन्. हंसस्य 

निजयानमराङसयाम्मोजिनीवने प्चिनीवने यो विहार क्रीडा स एव विखासस्त- 

मेव नान्यत् । नितरामतिशयेन हन्ति नाशयति । ¶विलासमेकम्.* इति पाठे 

एकं केवरं विलासमिखयन्वय । अम्भोजाकरसरोषणेन तत्र विहारभद्गमात्रमेच 

कर्तं शक्रोतील्थं । किं त्वसौ विधाता हस्ख दुग्धजलयो क्षीरनीस्योभैदविधो 

विभागकरणविषये प्रतिद्धा प्र्याता वैदग्ष्यकीर्तिं वेदर्ध्येन । छृखवस्वषु चा- 

तरय वैद्ग्य परिकीत्ेते' इ्युक्तरक्षणनेपुण्येन युक्ता या कीरतिंसामपदते न 
दक्तोति । हंसो हि क्षीरमिभिते नीरे नीरं विहाय क्षीरं गहा तीति प्रसिद्धि" । एवं 

कुपितो राजा खविषयवासादिभङ्गमा्रमेव कठ शक्रोति । नतु तेषामदेषविद्या- 

परिशीलनजनितचातुयैभङ्गम् । अतो निष्कोषेन भवितव्यं विद्रु राक्ञेति ता्- 

यम् । अच्राप्रकृतविधातृ्त्तान्तकथनास्पस्तुतराज विद्रनन प्रतीतेरप्रस्तुत प्ररं साल- 

कार । लक्षणं तूक्तम् । बसन्ततिरका टृत्तम्--“उक्ता वसन्ततिलका तभजा 

जगौ ग. इति. रक्षणात् ॥ 

अथ विदुषां तावद्वियेव भूषणरूपसंपदिदयाद- 

केयूखणि न भूषयन्ति पुरुषं हाया न चन्द्रोञ्वखा 
न सानं न विङेपनं न कुखुम नारुकृता मूधजाः । 

वाण्येका समङकसेति पुरषं या संस्छृता धायते 
क्षीयन्तेऽखिरुभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् ॥ १५ ॥ 

केयूशणीति । केयूराण्यङ्गदानि । यदपि केयूरयोभजनिजश्चिरोभृष्रणत्वेन द्वि 

त्वमेव वक्तव्यम्, तथापि तद्विरेषविवक्षाया बहुवचनप्रयोग इति मन्तन्यम् । 
पुरुषे जनं > भूषयन्ति नाङ्कुवैन्तीति यथायोगं संबध्यते । चन्द्रवदुल्वला 
धवरतरा हारा सुक्तादारश्च न भूषयन्ति । स्रानमभिषेकोऽपि न भूषयति । 
विर्ेपनं घनसारकस्तूरिगन्धसारचचपि न भुष्रयति । कुषम मचक्रामारती- 
नचस्पकरादिपुष्पमपि । जातावेकवचनम् । न भूष्रयति । अल्करृता अभ्यद्पुप्प- 

मास्यादिना सम्यक्प्रसाधिता मूषैजा रियोरदा अपि न मूप्रयन्ति। पुरुषमिति 
सर्वत्रालुषङ्ग । कि त्वेका केवरा वाणी पुरुष समलङ्करोति सम्यग्भूषयति । केयं 
वाणीदयत आदह-या सस्ता व्याकरणादिपरिश्द्धा धायेते खायत्तीक्रियते सेखय- 
भ्याहृततच्छन्देन सबन्ध । ननु केयूरादीना भूषणत्वेन प्रसिद्धत्वात्तत्िषेधे प्रय- 
क्षापलपर सयादिदयाश्चङ्ख तेषा क्षयिष्णुत्वात्न तथात्वमिद्याद-अखिल्मूषणानि 
केयूरादयुक्ताशेषभूषणानि क्षीयन्ते कारक्रमेण नद्यन्ति ! श्षीयन्ते खः इति 
पठे खटशब्दो वाक्यालकारे । वाग्भूषणं सस्छृतवाग्रूषभूषणं ठु सततं भूषण 
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निदखयभूषणम् । कदापि न नदरयतीति भाव । व्यतिरेकालकार । लक्षण तृष्कम् । 

एतदादिश्टोफचवुष्टय शदख्विक्तीडित वृत्तम् ॥ 
विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छनगुप धनं 

बिद्या मोगकरी यशसुखकरी विचा गुरूणां गुखः | 
बिया बन्धुजनो विदेरागमने विद्या परा देवताः 

विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्याविहीनः पद्यः ॥ १६ ॥ 
विद्या नामेति । रूपं नाम कुण्डलद।रनूपुराह्दादिचतुर्विधभूषणाभावेऽपि 

विभूषितवद्धासमान आकारविदोष । तदुक्त भावग्रकारो--अवेभ्यारोप्यविक्षि- 
ययबन्धनीयैरभूषितम् । यद्रूषितमिवाभाति तद्रूपमिति कथयते ॥' इति । विद्या- 
नाम वेदशाल्नायत्मिका विद्यव नरस पुंसोऽधिक भूयिष्ट रूपसुक्तटक्षणाकारवि- 
रोष । तद्ध्योकरज्ञक्त्वादिति भाव । तथा प्रच्छन्नं निगूढं यथा तथा गुप्त 
रक्षितं घनं वियेवेति संबन्ध । तद्रत्काखान्तरेपूपकारकत्वादिति भाव. । विदा 
भोगान्करोतीति भोगकरी खक्चन्दनादिभोग्यवस्तुखमहेतु \ तथा यश्च समा- 
द्या सुखमिन्ियतपंणम् । एतत्करी एतद्धेतुश्च । उभयच्रापि कनो हेतुता- 
च्छीत्याजुलोम्येषु" इति प्रयये रित्वान्दीप् । तथा विद्या गरणन्त्युपदिशन्तीति 
गुरवस्तेषा दितादितोपदेषटरूणामाचायाणामपि गुररुपदेष्मूला । तथा परमार्थ 
बोधकत्वादिति भाव । विद्या विदेशगमने प्रवासे बन्घुजन खुहनन । तद्व 
द्विशेषोपचारसपादकत्वादिति भाव । तदुक्तम्-“खदेशमित्र परदेशबन्धु 
विद्यासुधा ये पुरुषा पिबर्ति । विद्या परा देवना परात्मभूता । मोक्षदायक- 
त्वादिति भाव । यद्वा परा देवता खाभीष्टदेवता । तथा एहिक्रामुषिमिकफठ्द्- 
त्वादिति भाव । विद्या राज राजमध्ये पृलज्यते प्ररत । गौरवसपन्रत्वाद्रा- 
जपूल्या भवतीदयर्थं ! यद्रा विद्याशब्देन विदयावाछक्ष्यते, राजशब्देन च तत्मभा 
लक्ष्यते ।! तथाच विद्यावान्रयाजसमभासु पूज्यते पुरस्कियते । समान्यत इति 
यावत् । धनं दव्य तु नहि । उक्तप्रकारं न भवतीद्यर्थं । तस्माद्धिययोक्तरूप्रया 
विहीन शल्यो जनः पल्य प्चुप्राय । कर्तैन्याकर्वव्यविवेकराहिलादिति भाव । 
अतो बहूपकारित्वाद्विशिष्टविदैव प्रधानम्; न त्वन्यदिति तात्परयम् । अत्न 
विद्याया रूपरथनाद्याकारेण बहुधा निरूपणान्निर्वयवमाखरूपकाल्करार ॥ 

अथ लोकटितादितवर्णनप्रसङ्गात्तसया एव प्रङृशश्वथमावमाद-- 

क्षान्तिश्चेत्कवचेन किं किमरिभिः ोधीऽस्ति चेदेहिर्ना 
ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि खुद्टदिव्योषधेः करं फलम् । 

क्रि सर्पैर्यदि दुजैनाः किमु धनैविद्यानवदया यदि 
वीडा चेत्किमु भूषणेः कविता यद्यस्ति राज्येन किम् १७ 

क्षान्तिरिति । देदिनां प्राणिनां क्षान्तिसितिक्षा । परिमवादिषूतयमानेषु कोध- 
्रतिबन्धक इति यावत् । असि चेत्, तर्हिं कवचेन वर्मणा किम् । फलमिति सर्व॑- 
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जानुषज्यते। न किंचिदपीलयर्थ. । तस्या एवारतुदानामनवकाशषप्रदत्वादिति भावः। 
कोधयित्तक्षोभोऽस्ि चेत्, अरिमि शातरुमि किम् । तखवान्त.शत्ुत्वादुपद्रव- 
हेतुत्वाचेति भाव । ज्ातिदीयादोऽस्ि चेत्, अनखेनाभिना किम्। तदेव सवा- 
थनि्मूखननिदानत्वादिति भाव । सहत्सन्मित्रमस्ि यदि । श्हृदुहृद मि्ामि 
व्रयो. इति निपातनात्साधु । दिव्योपधे सिद्धोषधे कि फलम् । न करिचिद्पि। 

तखेवायोग्यकरत्वादिति भाव । दुजना खला सन्ति यदि, सर्पैराशीविपै किम् । 
तेषामेव प्राणापदहारित्वादिति भाव । अनवा निदु । अवद्यपण्य- इलयादिना 
निपातनात्साश्वु । ततो नञ्समास । (तस्मान्नठचिः इति जुडागम । विद्या वेद्- 
वेदाङ्गायात्मिकास्ि यदि, धने क्रिमु। तस्या एवाखिरुभोगसाधकरत्वादिति 

भाव । ब्रीडा अकारयपरवृत्तो मन सकोचलक्षणरनना अस्ति चेत्, भूषणे किमु 
दारनूपुरा्यकंकरणे किम् । तस्या एव लोकोत्तरभूपणत्वादिति भाव । छखकविता 
सत्पाण्डिदयम् । .सख्यावानण्डित कवि ` इदयमर । यद्रा कवयति वर्णयति 
रसोष्टसितशब्दार्थसघटना करोतीति कविस्तश्य भावस्तत्ता यदि राज्येन नूमण्ड- 

खाधिपत्येन किम् । तसा एव सकल्लोकवज्ञीकरत्वादिति भाव । राज्ञोभाव 
कर्म वा राज्यं प्रजापरिपालनात्मकम् । पुरोहितादित्वायक्प्रयय ॥ 

अथ विदुषां गुणवर्णनपूर्वकं रोकन्यवस्थापकत्वमाद- 

दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने शालय सदा दुजेने 
प्रीति; साधुजने नयो नरपजने विद्धज्ञने चाजेवम्। 

दोय शनुजने क्षमा गुरुजने कान्ताजने धरष्टता 
ये चेवं पुरुषाः कलासु कुराास्तेष्वेव खोकस्थितिः॥ १८॥ 

दाक्षिण्यमिति । खजने 1 बन्धुजनेषििदयर्थं । जातावेकवचनम् । एवयुत्तर- 
्रापि । दाक्षिण्यं छन्दानुवतेनम् । अन्यथा बिनिन्दयेरन्निति भाव- 1 “दक्षिणः 
सरलोदारपरच्छन्दानुवर्तिषु ।' परिजने श्यजनेषु विषये दया दारिद्यादितहूः- 
खप्रहाणेच्छा । अन्यथा विजहुरिति भाव । दुजेने खक्जनेषु विष्ये सदा शाघ्यं 
विभ्रियकारित्वम् । अन्यथा अधिक्षिपेरत्निति भाव । साधुजने सननेषु विषये 
भ्रीति श्रेह । आद्र इति यावत् । अन्यथानुतपेरन्निति भाव ! नृपजने राजसु 
विषये नयो नीति । अनुवर्वनतात्पयेमिति यावत् । अन्यथा दण्डयेरन्निति 
भाव । विद्रनने पण्डितजनेपु विप्रये आजवमवक्रता । अन्यथा निपरि^येरतनिति 
भाव । शत्रुजने शन्रुजनेषु विषये श्यं विकरान्तत्वम् । अन्यथा निपातयेरन्निति 
भाव । गुरुजने पित्रादिषु विपये क्षमा सहिष्णुत्वम् । अन्यथा शपेरजिति 
भाव । कान्ताजने नारीजनेषु विषये धृष्टता प्रागल्भ्यं च । अन्यथा वक्षीुयुरिति 
भावः । इत्येवमुक्तविधासु कला रित्पेषु । "करा रिष्ये कालभेदे चन्द्राशे कना 
कलाः इति वैजयन्ती । ये च पुरुषा कुशला निपुणास्तेषु पुस्पेष्वेव लोकय. 
तिखकम्यादा । अस्तीति शोषः । त एव सोकव्यवस्थासंस्थापका- । न तृक्तगु- 
णरहिता इयर्थं । एवभूतास्तु विद्रा एव न त्वन्य इति हृदयम् ॥ 



१. नीतिशतकम् । ९५ 

इत्थं विद्रननाननुवण्यै संप्रति सत्संगते श्रयस्करत्वमाह-- 
जाड्य धियो हरति सिञ्चति वाचि सयं 

मानोन्नति दिशति पापमपाकयेति। 
चेतः भरसखादयति दिषश्चु तनोति कीर्तिं 

सत्संगतिः कथय किंन करोति पुंखाम्॥ १९. ॥ 
जाञ्यमिति । धियो बुद्धेजाञ्यं मान्यं हरति निरस्यति वाचि वचने सर्य 

सूटरतभावं सिज्रलयाश्ावयति । मानोन्नति वहुमानातिशय दिश्चति प्रयच्छति । पापं 
किस्विषरमपाकरोति ना्यति । धर्मोपदेशादिनेति भाव । तथा चेत असादयति 
निर्मख्यति । ज्ञानोपदेशादिनेति भावः । दिक्षु दिशासु कीर्तिं तनोति विस्तारयति । 

अत सत्सगति सजनसमागमः पुसा कि श्रेयो न करोति । कथय इति प्रथग्ज- 

नसबोधनम् । सर्वमपि श्रेय करोत्येवेदरश्ं । अतस्तैरेव सगति कर्तव्यानतु 
दुजनैरिति तात्पर्यम् । अत्र क्रियाणां बहूना ससुचितत्वात्समुचयारुंकार । श्युण- 
क्रियायौगपदयं समुचय उदाहृत." इति रक्षणात् । वसन्ततिलकादृत्तम् । लक्षणं 
तूष्तम् ॥ 

अथेतेषामसाधारणमहिमास्पदत्वाष्टोकोत्तरत्वं वर्णयत्निगमयति-- 
जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्व सः | 
नास्ति तेषां यशःकाये जयमरणज् भयम् ॥ २० ॥ 

जयन्तीति । खछतिनो धन्या । श्युकरती पुण्यवान्धन्य ° इदयमर. । रससिद्धा 

सिद्धश्द्लारादिरसा ; सिद्धपारदगुटिकाश्च । "वाहिताभ्यादिषुः इति निष्ठाया- पर- 
निपात. । ते प्रसिद्धा, पूर्वोपवर्णिता वा । कवीश्वरा कविसायैमौमाः पण्डितो- 
तमा इति वा । जयन्ति सर्वत्कर्ैग वर्तन्ते । अद्यापीति रोषः । यद्वा रससिद्धा 
सिद्धरसा । ब्रह्मसाक्षात्कारवन्त इदयर्थं । “रसो वैस इति श्चुते । श्रद्रारादौ 
विषे वीर्थे पारदे व्रह्मवचेसि । रेतस्यास्वादने देत्नि नियातेऽगतशब्दयो ॥ रस 
इवयभिधानात् । कवीश्वरा कवय प्रकरान्तददिन तेपामीश्वरा काल्चयाभिन्ना. । 
ब्रह्मविदयाविकश्ारदा इव्यर्थं । जयन्ति । कुत । तेषा कवीश्वराणां यश्च कायें 
कीर्तिशरीरे जरामरणाभ्यां जातमिति तथोक्त भयं नासि । रससिद्धाना भोति- 
कशरीर एव जरामरणमभर्य नासि । यश्शमश्रीरे तु किं वक्तव्यम् । तस्य कल्पा- 
न्तस्थायित्वादिति भावः । अत्र रससिद्धपदाथौन्यविरोषगव्या भयाभावपदा्थ 
ग्रति हेतुत्वात्काव्यलिङ्गमेदः ! वत्तमुक्तम् ॥ 

इति नीतिशतकव्याख्याने विद्रूत्पद्धतिवणैनं नाम द्वितीय दशकम् । 

अथ मानन्ञोयपद्धतिः । 
अथ विदुषामपि मानशयैयोरपेक्षितलाद्विद्रतद्धतिनिरूपणानन्तरे मानशौय- 

पद्धर्तिं निरूपयति-- 

छुरक्तामोऽपि जसङृशोऽपि हिथिरुप्रायोऽपि कष्टां दर्ा- 
मापन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नद्वयत्स्वपि । 
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मत्तसेन्दषिभिन्नक्कम्भपिदितग्रासेकबद्धस्पृहः 

कि जीणे वणमत्ति मानमहतामग्रेसरः केसरी ॥ २९ ॥ 

छुरक्षाम इति । छधा क्षाम क्षीणोऽपि । श्लायो म? इति मत्वम् । जरया 

विश्चसया कृशोऽपि जीर्णोऽपि । "विघसा जराः इत्यमर । शिथिलग्राय विन. 

थाङ्गतया बलहीन सत्रपीयश्ं । कष्य दक्षामादाराखाभादतिकृच्टरावस्थामापन्न- 

राप्ठोऽपि । ष्दशचा वतौववस्थायाम्ः इति विश्व । अत एव विपन्न दीधितिनष्टका- 

न्तिरपि । कि बहुना प्राणेषु पञ्च नदयतमूक्तममाणेषु सत्खपि । प्राणग्रयाणे 

स्रा सल्यप्रीद्य्थं । मन्तेमेन्धस मत्तगजपुंगवश विभिन्न विदारितो य॒ ऊुम्भ 

कुम्भस्थठं तत्र यसिरितं मेदोमास तद्भासते कवटने एकं सुद्यं यथा तथा वद्ध 

सदानिता स्पा वाञ्छा यख स । इति शोयातिशयोक्ति । तथा मानमहतामः- 

भिमानोच्नतानाममरेसरोऽमरगण्य । “पुरोऽतोऽ्गेषु ररते ° इति टग्रययर । केसरी 

सिह । जीण तृणं जुष्कधासमत्ति किमभ्यवहरति क्रिम् 1 नात््येवेय्थं । इति 

मानातिश्चयोक्ति । नीचजन्तुस्तु नैवमिति भाव । अत्र यद्यपि सर्व्रापिशब्द- 
सावदेकैकविरोषणविरिषटस्थेवायन्तनीचदरत्तिप्रदत्ति योतयति, तथाप्युक्ताखिट- 

विरेषणविशिष्टोऽपि गजेन्द्रमेद कवर्नविहित प्रतिज्ञ केसरी न नीचवस्तुनि प्रव- 

तत इति महती मानशौयेपराकाष्टोक्तिरिति मन्तव्यम् । श्राणानपि परियस्य 
मानमेवाभिरक्षयेत् । प्राणास्तरद्गचपला मानस्लाचन्द्रतारकम् ॥` इति वचनात्स- 
भावनारौर्यसपन्नेन भवितव्यं यशस्कामेनेति भावः 1 अत्र प्रकरणे कुत्रचिन्मानख 
कुचचिच्छोयंख कुत्रचिदुभयख प्राधान्यकथनं दर्व्यम् । कुल्क्रमागतोत्तमश्ीर- 
परिपालनेन सहायमनपेक्षय शत्ुसहरणसाम्यं दौथमिति विवेक । अत्र प्रायरे- 
णाप्रस्तुतप्रश्साङकारोऽनुरधेय. । शादूलविकिडितं वृत्तम् ॥ 

ुद्जन्तुस्तु नैवमित्युक्तमेवा्थं भङ्ञयन्तरेणह-- 

स्वदपस्नायुवसावसेकमणिनं निमासमप्यस्थि गोः 
श्वा ठब्ध्वा परितोषञ्नेति न च तत्तस्य श्चुधाश्षान्तये । 

सिदो जम्बुकमङ्मागतमपि लयक्त्वा निहन्ति द्विषं 
सर्व; कच्छरगतोऽपि वाञ्छति जनः स्वानुरूपं फटम्॥२२॥ 

खत्पेति \ श्वा शुनक खत्पयोरखशमात्रयो ल्लायुवसयो. रायु वल्लसाख्यनाडी- 

भेद , वसा मेद्", तयोरवसेकेन मेटनेन मलिनं मल्दूषितमपि निर्मासं मांसटेश- 
श्रल्यमपि गो । खभेघुपवाग्वजदिङ्नेत्रषणिभूजले। रक्ष्य्टयो . खयां पुंति गौः” 
इदयमर । अदि कीकस रन््वा परितोषमेति संतुष्यति । तच्च गवास तु तख 
ञयुन, क्षुधा । 'भापं चैव हलन्तानाम् ` इति वचनाद्यपू । तसा" शान्तये ्ु्िवा- 
रणाय न । प्याप्तं न भवतीदयर्थं । “असिर्भवन्तीपसेऽप्रयुज्यमानोप्यसिः इति 
भाष्यक्रारवचनात् भवन्तीति ठ्ट. पूवोचायाणा संज्ञा । नीचजन्तोरिति भाव. । 
सिंहस्लङ्क समीप्रमागतमपि समीपवर्तिनमपीदर्थ. । "अङ्कः समीप उत्सङ्गे चिहे 
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स्थानापवादयो ° इति विश्च । जम्बुकं कोश्ारं यक्स्वा । अनादव्येदयर्थ- । अल- 
क्षीकृत्येति वा । द्विप गजमेव । दूरस्थमपीति भाव । निहित विदारयति । 
तथाहि कृच्डगतोऽष्यतिखकरटस्थोऽपि स्वँऽरेपो जन सत्त्वानुरूपं स्वशक्तयनु- 
गुणं फल राम वाज्छति काह्ति । न ठु दुबे प्रकृष्टफलक्राही , प्रबलो निष- 
षटखाभकाटरी च भवति । अतः श्वसिंहदष्टन्तेन नीचानीचवस्वुपरि्रहतत्परेण 
भवित्तव्यमायुष्मतेति भाव । दृत्तं पूर्वैवत् ॥ 

अथ श्लुद्रजन्तोश्वे्विरोषमाद-- 

खाङ्गुख्चारनमधश्चरणावघात 

भूमो निपदय वदनोद्रदरैन च । 
श्वा पिण्डदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु 

धीरं विलोकयति चादुशतेश्च भुङ्के ॥ २२॥ 
लाब्रूरेति \ श्वा सारमेयो लानूख्चाखनं पुच्छविवर्वेनम्, अधी भूतले चर- 

णावधातं पादेन विदारणम्, भूमौनिपल्य खयमेव पतिता वदनोदरदशेनं वक्र 
कुश्षिग्रदशषैनं च पिण्डदस्य । पुरस्तादिति शेष. । रुते । निजनीचचेध्यमावि- 
प्कुरत इदयर्थं । गजयपुंगवस्तु । पुमान्मौ पंगवो ब्रृषभ । विरोषणसमामः 
“गोरतद्धितटकिः इति समासान्तष्टच् । स एव पुंगव । च्रे इद्धं \ श्रेष्रो- 
क्षाणौ ठ पुंगवः इति वेजयन्ती । गजपुंगवो गजेन््रस्तु धीर गम्भीर विरोक- 
यति पदयति । पिण्ठदस्निधाविति भाव । अथ चाटृशतेरनेकथियोक्तिभिरनुन- 
यवाक्येश्च वा भुद्भऽन्यवहरति । गुडतण्डलादिकमिति यप्र । “भुजोऽनवने' इदया- 
त्मनेपदम् । इमावेव नीचानीचजनयोदंष्टन्ताविति भाव । वसन्ततिरकाद्र्तम् 

अथ भानशौयैसंपन्नतया वंशवधनद्येव जनस सत्ताखाभ-, न त्वन्यस्येदयाद- 
परिवर्तिनि संसारे खतःक्ोकान जायते 
स जातो येन जातेन याति वडाः समुन्नतिम् ॥ २४ ॥ 

परिवर्तिनीति । परिवर्तिनि धमाधमवश्ासीन पुन्येन विवर्तमाने ससारे जरा 
मरणरूपससारच्करे कोवा प्रुमान्छत प्रेतो न जायते न भवति । उत्पन्नो वा 
न भवतीदयर्थ. । यद्राकोवानम़्त कोवान जायते नोत्पद्यते । सर्वोऽ्यु- 
त्पन्नो गतश्च भवव्येवेयर्थ. । जातस हि धुवो गृद्युथुवे जन्म मतस्य चः इति 
भगवद्चनादिति भावः 1 तत. किमत आद-स पुमाजात उत्पन्न । जन्मला- 
भवानिति यावत् । कोऽसाविदलयत आदह- येन जातेनोत्पन्ेन पुंसा वंशोऽन्वयः 
समुन्नति महोन्नतस्य याति प्राप्रोति । वंशेद्धारको य पुमान्स एव जन्मङाभवान् । 
एवंभूतत्वं च मानशौर्यसंपरननसेव, न त्वन्य । अत, किमन्यैरजागरस्तनवदु- 
तपननर्मशकवद्विनध्श्वेति' भावः । आसुष्टुभं वृत्तम् ॥ 

दत्थभूतस पुरुषस्य. व्यापारमाद- 
कुःखुमस्तवकस्येव दयी चृत्तिर्मनस्िनः । 
मूर्धि वा सर्वैरोकस्य शीयेते वन पव वा ॥ ५ ॥ 
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कुघुमेति । कुसुमस्तबकस्येव पुष्पगुच्छस्येवेत्येक पदम् । मनखिनो धीर । 
मानरौर्यशालिन पुंस इत्यथ. । द्वयी द्विविधा वृत्तिव्यापार. । द्भ गती हि" इति 
पाठे स्पषटोऽर्थं । तृतीया तु न समवतीलयर्ध. । करि तदृत्तिद्रयमिदयत आह 
सर्वलोक । सर्वेषा जनानामिय्थं । मूर्धि शिरसि, उत्नतस्थाने च । स्थीयत 
एवेति रोषः । अथवा वन एव शीर्यते जीयते वा । भावे छर् । एवसुभयी उक्तिः 

सौयीदुत्नतस्थानस्िति. । तदलाभे मानादरण्ये नीणैता इति विवेक. । इयमेव 
पंसा श्रेयस्करी वृत्तिरिति भाव । कुुमस्तबकस्येवेयत्र समाना ध्राती पूर्णोप- 
मारंकार । इवशब्देन सट समासस सभवात् । तथाच वातिकम्--“हवेन 
सह निदयसमासो विभक्तयलोप पूर्वैपदग्रकृतिसखरप्वं च" इति । वृत्तं पूर्ववत् ॥ 

पुनरप्युक्तोभयगुण्वैशिषसेवोल्कषटतामाद-- 

सन्त्यन्येऽपि बहस्पतिषरभ्रतयः संभाविताः पञ्चषा- 
स्तान्प्त्येषर विरोषविक्रमख्ची राहून वेखयते । 

द्वावेव श्रसते दिवाकरनिराप्राणेश्वरो मास्वसे 
भ्रातः पतेणि परय दानवपतिः सरीषावशेपाद्रतिः ॥ २६॥ 

सन्तीति ! अन्ये वक्ष्यमाणसूयचन्द्रपेक्षया इतरे बृदस्पतिग्रभृतय । प्रश्ति- 
शब्देन बुध्यक्रादयोऽपि । पश्च षड्धा प्रपा ग्रहा । “सद्यवान्यया-इदादिना 
वहतीह । बहवीहौ सख्येय डजबहुगणात्” ईति समासान्तो उच्प्रययः 1 
सभाविता ग्राह्यत्वेनोपरसिथिता बहुमता वा । सन्ति वतन्ते । तान्प्रति । चरदस्पति- 
म्रर्तीषठक्ष्यीकृत्येयथं । विरोषेषु विरिष्टेषु । तेनोमहस्खिति यावत् । विक्रमेण परा- 
करमेण रुचि प्रीतियैसखय स तथोक्त । तेजि सहैव करदाचरणतत्पर इद्ध. । एप 
उपरागकतृत्वेन प्रसिद्धो राहु सेहिकेयो न वैरायते वैर न करोति । अरक्ष्यत्वात्त- 
त्कवरनतत्परो न भव तीदयर्थं । शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेधेभ्यः करणे" इति क्य । 
अकृत्सारवंधातुकयोरदीषि ° इति दीधः । विक्रमरुची राहुरिखत्र रोरि' इति रेर- 
खपे ददूरोपे पूरवैख दीर्पोऽग." इति दी" । कितु भाखरौ तेजखिनौ । श्येश- 
भास इदयादिना वरच्प्रयय । द्वौ उभौ दिवाकरनिशप्रायेश्वरो सूर्याचन्द्र 
सावेव अन्यव्यवच्छेदार्यकरोऽयमेवकार । सीरषमेवावरोेपो यसा सा सीपीवरोषा 
आकृतियैख । रिरोमात्रावरिष्टगाच्र इद्थं । शशीषौवशेपीकत. इति पाठे- 
ऽप्ययमेवार्थः प्ररिणमयितव्य. । दानवपतिदीनवेश्वर पू्धोक्तराहूः । परैमि दशै- 
पूणमासप्रतिपत्सधो भ्रसति गिति । हे भरातर इद्यादरेण प्रथग्ननसंबोधनम् । 
परेयेति वाक्यार्थ कर्म । यत. रिरोमात्रावशि् एवायमीख्छमौचरणतत्पते- 
ऽभूत् , सपणाद करिष्यति न जानामीति भाव.। पुतं मानक्ोयैश्ालिनो हि 
निजाङ्गवेकल्यं न परिगणयन्ति, कि तु महत्का्यमेव कर्तु व्यवखन्तीदि ताय- 
यम् । पुरा किल देवानामणृतप्रदानसमये यिष्णुचक्रेण च्छि्ीषैताच्छ्तिमा- 
च्रावरिष्टगात्रोऽभूतसैटिकेय इति पौराणिकी कथात्राुसधेया । शादूखवि- 
कीडितं उत्तम् ५ 
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अथ महतां माहासम्यमाद- 

वहति भुचनश्ेणि शेषः फणाफरुकस््थिर्तां 
कमरखपतिना मध्येपृषठ सद्ा स च धायेते | 

तमपि इर्ते करोडाधीन पयोधिरनादया- 
दहह महतां निःसीमानश्चरिजविभूतयः ॥ २७॥ 

वहतीति । शैषः फणा सदखसख्याका- स्फटा फल्कानीव तेषु स्थितां 
भुवनश्रेणिं पाताखादिचतुदशविष्टपपद्धिं वहति धारयति । शस्फयाया तु फणा 
हयो ` इदमरः। स च रोष. कमठपतिना आदिकरर्भेण । "पति. समास एव इति 
धिसक्नाया (आडो नाऽचियाम् इदयाडो नाभाव । पष्य मध्ये मध्येप्ष्म् । निज- 
कूपरोपरिप्रदेश दृद्यर्थ. । “पारेमध्ये षष्या वाः इदन्ययीमाव. ! सद्ा निरन्तर 
धार्यते उद्यते । तमपि कृमघ्पतिमपि पयोयिः प्रख्या्णवोऽनादरादनायासाच्को- 
डाधीनमादिवराहदायत्तं कुरुते । प्रख्यकाटे पातारगतभूमण्डलस्यादिवराहावतारेण 
विष्णुना निद्या समुद्धतत्वादिति भाव. । अतो महता मानशशौयेशाछिनां 

महा्चभावाना संबन्धिन्यश्चरित्र विभूतयो माहात्म्यसंपदो नि सीमानो निर्मयादाः । 
अवाडमनसगोचरा इति यावत् । अदहेदाश्चर्ये । “अदहेयद्धते खेदे' इयमरः । 
अचर पूर्वपूर्वसोत्तरोत्तरगुणोत्कषवहत्वान्मालादीपकाख्योऽककार । तदुक्तं विया- 
नायेन-- यदा तु पू्वैपूवैस्य सभवेदुत्तरोत्तरम् । प्रव्युत्कषोवदत्वं तन्मारादीप- 
कमुच्यते ॥* इति । दरिणीश्र्तम् ॥ 

मानरोर्यश्चालिन एवोक्तविधमद्त्वम् ,नतु तद्िदीनस्येति मेनाकं दछान्ती- 
ऊयाह-- 

वरं पाणोच्छेद्ः समद्मघवन्मुक्तकुङिशि- 
परहारेरुद्रच्छद्रहुखदहनोद्वारगुरुभिः 

तुषाराद्रेः सूनोरहह पितरि रविव 
न चासा संपातः पयासर पयसा पत्युरुचितः ॥ २८॥ 

वरमिति । दषारद्र. सूनोर्हिमवप्पुत्रख मनाकस्य उद्धच्छन्ननम्भमाणो 
चहुखो भूयिष्श्व यो दहनः रिलासधषेणजनितवहिसस्योद्रारनिं सरणेथुर्- 
भिदु सहेः समदेन सदर्पेण मववता देवेन्द्रेण मुक्तस प्रयुक्तस्य कलिशख् 
चज्रायुधस्य प्रहिर्विदारणैः प्राणोच्छेद । मरणमिलयर्थः । वरं मनाविश्रयम् । 
'देवादृते वरः श्रेष्टे चिषु छ्ीबं मनाकिश्रये" इदयमर- । कुत. । अदृहेति खेदा- 
तिशायद्योतनाथाजुकरणक्छब्दः । पितरि हिमवति इेरोन वजप्रहारजनितदु खेन 
बिवरो विहरे सति । असावद्याप्युपरुभ्यमानः 1 पयसा पत्यु. समुद्रस्य । अत्रासमा- 
नत्वेन धिसज्ञाभावात् “ख्यदयात्परस्ः इति कृतयणादेश्परस डसोकारसयोकारा- 
देश. । पयसि सशिर संपातः प्रवेश । निजप्राणसंरक्षणीं्थं निमज्यावस्थानमि- 
र्थं । उचितो न्याय्यो न भवति हि । अस्येवेति शेषः । यतो मानश्ौयेसंपन्नख 
पुसः खप्राणमात्रपरित्राणतत्परतया कचिश्निजीयावस्थानमेवादयन्ताय॒श्चस्करम् , 
किमुत पितरि 0 । अतः प्राणपरिदयागेनापि मानशोयै प्रव प्रस्थाप- 

३य़ु.त्रि. 
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नीये, अन्यथा महानपवादः यादिति भाव । अ्रोद्रारशब्दख गोणत्वात्न भम्य- 
दोष , प्रयुत सौन्दयौतिशयमेवापादयति । तदुक्तं दण््याचर्यै.--निष्टयूतोदरीण- 
वान्तादि मीणव्ृ्तिव्यपाश्रयम् । अतिखुन्दरमन्यच्र माम्यकक्षां व्यगाहते ॥* इति । 

पुरा किङ भूमण्डलोपद्रवकारिणा परवैताना कोपवशात्पक्षच्छेदोदयते शक्रे भयवि- 
हलो मैनाक समुद्रमध्ये निमन्यातिष्टदिति पोराणिकी कथा्रानुखवेया  शिख- 
रिणीडृत्तम् ॥ 

अथ मानिनां परनिकारासदनं सदण्न्तमाद- 

यदचेतनोऽपि पादैः स्पृ्ठः प्रञ्वरुति सवितुरिनकान्तः । 
तत्तेजस्वी पुरुषः परशृतनिक्ति कथ सहते ॥ २९॥ 

यदिति । यद्यस्ात्छारणादचेतनश्वेतनरदहित , निर्जीबोऽपीति यावत् । पाषाण- 
त्वादिति भाव । इनकान्त सू्कान्तमणि सितु. स्ख पादे. रदिमभि- अ्चि- 
भिश्च स्पृष्ट सवित , ताडित्ेति ध्वन्यते । प्रज्वकति जाज्वल्यमानो भवति, 
कोपोद्धिक्तश्चेति गम्यते । तत्तस्मात्कारणात्। तेजखी तेज शाली मानशोयसपन्नः 
पुरुष । सचेतन इति रोप । परे शयुमि कृतनिकरृति विहितापकार कथं सहते 
क्षमते । न कथेचिदिघर्थं । मेनाकस्ठु नैवमिति भाव । पादा रदम्यङ्कतियांशा." 
इदयमर । आयौृत्तमेद ॥ 

विक्रान्तत्वे वयोऽपि न हेतुरिति निगमयति- 

सिहः रिद्युरपि निपतति मदमछिनकपोरुभित्तिषु गजेषु । 
प्रकृतिरियं सक्ववतां न खदु वयस्तजसां हेतुः ॥३० ॥ 

सिह इति ¦ शिष्ुबाखोऽपि । विक्रान्तत्वयोग्यतारदहि तावस्थोऽपीदर्थः । सिदो 
मदसलिना दानपय पह्िखाः कपोखा भित्तय इव येषा तेपु गजेषु मत्तमातङ्गेषु 
निपतति । कुम्भस्थटविदारणार्थमिति भावः । इयं बाल्येऽपि विक्रान्तता सतत्व- 

चता बराद्याना प्रकृति खभावः । कुत । वयो बास्यादि तेजसां प्रतापशशा- 
छिनामिति वतेजस्तद्रतोरमेदाध्यवसायोऽदन्ततेजखित्वप्रकाशनार्थको हेतुः कारण 
न भवति खट । (तेजसा हि न वय. समीक्ष्यते" इति न्यायादिति भाव । "वयः 
पक्षिणि बाल्यादौ इयमर । आर्याद्त्तभेद् ॥ 

इति नीतिशतकन्या्याने मानशौयैपद्धतिवर्णनं नाम तृतीर्य दशकम् । 
अथार्थपद्धतिः । 

मानशौययोरप्यर्थमूखत्वादेतनिरूपणानन्तरमर्थपद्धतिं निरूपयति । त्र प्रथ- 
मम्थैकतत्पराणा मतममिसधाय तमाह-- 

ज्ञातियातु रसातङं गुणमणस्तञाप्यधो गच्छतां 
शीट रोखतरास्पतत्वभिजनः संदह्यतां बहिना । 

दनो वैरिणि वज्रमाशु निपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलं 
येनकेन विना गुणास्तृणरुवप्रायाः समस्ता इमे ॥ २१ ॥ 
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जातिरिति । जाति््राह्यणव्वादि रसातरं नामाधोलोकं यातु गच्छतु । 
भ्रस्यविदयर्थः । गुणगणो येयौँदार्यगाम्भीयीदियुणसमूटस्तत्ापि रसातरपेक्ष- 
याप्यध पाताललोकं गच्छतां ्राञ्यात् । शीरं सतखभाव. शेख्तयत्तततु । 
विशीर्णं भवविदयर्थ- । अभिजनो वंश । “अभिजनान्वयौ । वंश.“ इयमरः । 
वहिना संदह्यतां भस्मीक्रियताम् । वैरिणि संक्षोभकारित्वाच्छनरुभूते श्ये । शर- 
त्वमूर्धखर्थं । आद शीध् वजरमखनिर्थिपततु । अशनिनिपातेन तदपि विध्वस्तं 
भवतिं । एवं पूर्वो्तजातिकुलोचिताभिमानश्लौयादिनारेऽप्यस्माकं न किचि- 
द्पि च्छिन्नमिति भावः । तथापि कि युष्मदभिल्षितमिदत आहु---नोऽसा- 
कमर्थ. केवर वित्तमेवास्तु सभवतु । अयमेवास्माक् परमार्थं इति भाव । ननू 
त्कषीवदत्वेन प्रसिद्धानामुक्तगुणाना विभ्वं समद्गीकृव्येकेन वित्तेन करि करिष्येति 
नारद्कनीयम् । यतस्तद्धिना तेषामलयन्ताकिचित्करलमेवेदयाहु" । एकेन केव- 
टेन । “एके मुख्यान्यकेवखा > इदयमर । येनार्थन विना । “पृथग्विना- इलया- 
दिना विकत्पात्तृतीया 1 इमे पूर्वोक्ता समस्ता अपि यणा जातिकुक्शीराभिज- 
नादयस्तरणल्वेप्रायास्तृणकलत्पाः । तदति सारा इयर्थ. । अतो गुणमहत्ताया 
अप्येतन्मूटकत्वादयमेव संपादनीय इति भाव । “वनमजैय काकुत्स्थ धनमू- 
रकमिदं जगत् । अन्तरं नाभिजानामि निधनस्य गतस्य च ।° इति रक्ष्मणवा- 
क्यमेव सिद्धान्तीक्म-, (अथौीनामजंने द खमर्जिताना च रक्षणे । अजिताना 
व्यये दु-खं धिगर्थं इु-खभाजनम् ॥° इति मनुस्रणं तश्क्तविषयं मन्यामह 
इति तात्पयेम् । शादैख्विक्रीडितम् ॥ 

ननु तथापि गुणाभावेऽपि केवरवित्तसाकिंचित्करलमेचेदयाशङ्कय तयेवाश्षे- 

षगुणावहत्वं तावदाह- 

यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीनः 

स पण्डितः स श्रुतवान्गुणक्ञः। 
सएव वक्तास च दश्येनीयः 

सवं गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति ॥ ३२॥ 

यस्येति ! यद्य नरस्य वित्तमसि सभवति स नरः ऊुटे जात कुटीनो मदा- 

कुरप्रसूत- । कखात्ख.* इति खप्रययः ! स एवं पण्डितो विद्वान् । स एव श्युत- 

वाञ्याघछज्ञ । यद्धा श्रुतं श्रवणम् । “नपुंसके भावे क्त ` । तदस्यास्तीति श्रुतवान् । 

धर्मराच्लायाकर्णनचतुरोऽपीयर्थं । स एव गुणज्ञो गुणयादी । अत्र “आतोऽनुप- 

सर्गे के ` इवयादि व्याख्यातं प्राक् ! स एव वक्ता वाग्मी । स एव दशनीय सुन्द 

रश्व ! उक्तगुणरादित्येऽपीति भावः । नन्वेवं चेत्पुरुषसेकेन वित्तेनेटग्गुणसाकल्य- 
संपन्नतवं कुत इययक्षङ्याह- सवे गुणा पूर्वोक्तकुलीनत्वादय काश्चन वित्तमाश्रय- 

न्ति । अतोऽनेनैव सकर्गुणसंपत्तिसभवे किमन्य" प्रत्येकपरयासायेरिति भाव. । 
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अत्र ॒वित्तयेतावद्वुणसंपादकत्वासंबन्धेऽपि तत्स॑बन्धाभिधानादसंबन्धे संबन्ध- 
रूपातिरायोक्तिः । वृत्तसुपजाति ॥ 

अथ दाभ्याम्थ॑स विना्ग्रकारमाद- 

दोर्मच्याच्नपति्विनद्यति यति. सद्गात्छतो खाटना- 
दविप्रोऽनध्ययना्करुटं कुतनयाच्छीरं खलोपासनात् 

दहीमेद्याद नवेश्चणादपि कृषिः सेहः परवासाश्रया 
न्मे्ी चाप्रणयात्सस्रद्धिरनयात्यागासपमादाद्धनम् ॥२३। 

दौर्मचयादिति । वरपती राजा । दुष्टे न सरक्षणप्रयुक्तो मच्र. षाडुण्यचिन्तनं 
यस तख दुर्मन्रय भावो दौम्यं तस्माद्धेतो नद्यति विनये भवति । मनच्रवे- 
कृत्ये परेषामवकाशसभवाद्राज्यायपहरणादिति भावः । दुष्टमन्नरणानि प्रधानानि 
य॒स्य तस्य भावस्तस्मान्नरयति । अदण्ड्यदण्डनादुपदे्नेन रक्षम्यादिरदितो भव- 
तीर्थं । “सन्मन्रिणा वधेयते गृपाणा रक्ष्मीर्महीधर्मयश"समूह । दुर्म॑न्नरिणा 
नाशयते तथेव रक्ष्मीरमहीवर्मयश्च समूह" ॥` इति वचनादिति भाव । यतिर्योगी 
सङ्ञात्समागमान्नस्यति । सन्घ सख कामक्रोवादिहैवुत्वात्तदुत्पत्तो ्रष्टयोगो भवतीदयर्थ. 
“सङ्गास्सजायते काम. कामात्रोधोऽभिजायते । कोधाद्भवति समोह संमोदात्स्म- 
तिविभ्रम ॥° इति गीतावचनादिति भाव । सुतो लारनान्द्यति । गुणहीनो भवती- 
द्यर्थं । 'ङाटनाद्रृहवो दोषास्ताडनाद्रहवो गुणा. । तस्माःपुत्र च दिष्य च ताडयेन्न 
तु खा्येत्॥ इति न्यायादिति भाव । विप्रो ब्राह्मणोऽनभ्ययनाद्ेद्ाच्ाभ्ययनाभा- 
वान्नदयति नीचो भवति । विदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो विप्र सर्वत्र पूज्यते । अनधीतश्चुति- 
विप्र सभामध्ये न शोभते ॥* इति । कुर वंशः कुतनयाक्कुपुचान्नर्यति । "कोटरा- 
रतभेवो वहिस्तसमेकं ददिष्यति । कुपुत्रस्तु कुठे जातः खकु नाशयेत्परम् ॥* 
इति न्यायात् । शीरं सत्खभावः खरोपासनाटजनसमागमान्नद्यति । तेषा- 
मयन्तानर्थमूटकत्वादिति भाव । द्यित्वात्मनो भावं चरन्ति श्टबुद्धय । 
प्रहरन्ति च रन्ध्रेषु सोऽनर्थ. खुमहान्भवेत् ॥° इति वाक्यात् ! ही्गुप्सि- 
तकमाचरणानिडत्तिर्मद्यान्मयपानान्नर्यति । “अयुक्तं बहु भाषन्ते यत्रकुत्रापि 
रोरते । नम्रा विष्षिय गात्राणि ते जात्मा इव मयपा ॥° इत्युक्तत्वात् । कृषि. 
सस्यमनवेश्चगान्नद्यति नियमपरामशान्नदयति । छकरषि च पल्लीमनवेक्ष्य यः 
पुमानन्यानि कायोणि समाचरेच । ते त्वेवमेवं हि समाकुले द्रे तथेति वाधानिचयं 
च यात" ॥" इति स्मरणात् । लेहः पुत्रदारादिपूतन्नमोहः प्रवासाध्रयादै- 
शान्तरसेचारसमाश्रयणान्नरयति । श्ुताङ्गनाबन्धुषु सोरदेपु व्रपेषु भेत्येषु च 
जातमोह" । प्रवासमात्रेण हि नदयतेऽखिर चिरं प्रवासेन दरयरोषम् ॥` इति 
वचनात् । मत्री मित्रमावोऽग्रणयादननुरागान्नरयति । मद्धट इव सखखभेयो 
दु संधानश्च दुजेनो भवति । सुजनस्तु कनकधट इव दुर्भेयश्वा्चसंभेयः ॥ 
इति वचनात् । सथद्धि" सपत्तिरनयान्रीतिराहिलयान्द्यति । रक्षायां खमति- 
क्षिषलयधिकरं रिक्षागुणेरुभ्यते विद्रे खजनं दयजलयवनर्ति मद्राति माग 
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स्थितान् । भूति नेच्छति यो जनास्पतिभयं दुर्वैत्मना गच्छति कूराग्र विनयाङ्कुशं 
न सहते भूपारमत्तष्धिप ॥' धनं ठ दयागादर्थिंसात्करणात् । ्चूतात् ° इति पाठे 
द्यूतादक्षक्रोडाया ग्रमादात् अनवधानतया वा नह्यति । श्ुतिनिष्पीडनाच्चैव 
चाथासकक्तधिया त्रणाम्` इति प्रमादान्राशस्त्वयुभवसिद्ध एव । दानान्नाश्ः 
समनन्तर-छोक एव वक्ष्यते--श्षिष्टाना गहेणाघ्नाश्च- सदाचारविवजनात्' । 
रादरविक्रीडितम् ॥ 

अथ वित्तसखोत्तमादिभेदेन अेविध्यमाह-- 

दानं भोगो नाद्रस्तिख्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 
योन ददातिन सङ्के तस्य तृतीया गतिभेवति ॥ २४ ॥ 

दानमिति । दानं सत्पाच्रलयाग , भोगः खक्चन्द्नादिद्वाराचुभव , नायो दा 
नधमायभावे चोरादिना विकयश्व । तदुक्तम्--“चत्वाये धनदायादा धमाभिनू- 
पतस्करा । तेषा ज्येटावमानेन चरय कुप्यन्ति सोदराः ॥` इति । एवमुत्तमम- 
ध्यमाधममेदेन वित्त तिदो गतयो गमनोपाया भवन्ति । तत्र यः पुमान्न द् 
दादयर्थिभ्यो न प्रयच्छति । वित्तमिति रोष । अथवा न भुङ्के नाद्धभवति, तख 
दानभोगाभ्या वित्तव्ययमकुर्वतः पुरुषस्य स॒बन्धिन- । वित्तस्येति दोप । तृतीया 
गतिनाश्चावस्था भवति । सा व्वदयन्तक्ष्टेय्थं । अयमत्र निष्करषटोऽर्थः--वित्त- 
स दानेन गतिरुत्तमा, आत्मभोगेन मध्यमा, चोरादिनाश्षगतिरधमेति । अतो 

भ श (०५ 

दानशोण्डनैव भवितन्य धनाब्येनेति भाव । आर्यामेदः ॥ 

अथ दानज्षीखख वित्तव्ययजनिततचुत्वमपि शोभावहमेवेयाद- 

मणिः श्ाणोद्धीढः समरविजयी हेतिदकितो 
मदक्षीणो नागः शरदि सरिदाद्यानपुखिना। 

कटाद्येषश्चन्द्रः सखुस्तस्रदिता बारखुवनिता 
तनिष्ना शोमन्ते गलितविसवाश्चा्थिषु नसः ॥ ३५ ॥ 

मणिरिति ! राण- श्रोत्तजनसाधनोपटविषशेषस्तेनोद्टीढः संघे मणिश्च । 
हेतिदङित. शखक्षत. समरविजयी रणश्चरश्च । जिदृक्षि-इदयादिना इनिः । हेतिः 
रारे तु दृचियो.- इति केशव; । मदेन दानवर्षेण क्षीणः कृशो नागश्च 
“ग्रहाभ्राहिगजा नाया. इति वैजयन्ती । शरदि शर्कार आद्यानानीषच्छु- 

ष्काणि पुलिनानि सेकतानि यस्याः सा सरिन्नदी च । “संयोगादेरातो धातोयण्वत.” 
इति निष्ठानत्वम् । कखाशेष. षोडशांशमात्रावरिष्श्वन्दश्च । (कटा वतु षोडशो 
भाग." इदययमर । “प्रथमा पिवते वहि.“ इदयादीतिद्ासक्मेणेतरकखानामग्यादि- 
देवैर्गिलितत्वादिति भावः । सुरतेन रपिरणेन प्दिता विहृटीकृता बाखनिता 
युग्धाङ्गना च । “जारवनिता' इति पठे वेद्या चोच्यते । तथा अर्थिषु विषये 
गलितविभवा व्यपगतार्थसप्रद" । निःरोषमर्धिसात्कृतधना इदयर्थ. । “अथैरेविभवा 
अपि इयमरः । नरा द्ातृजनाश्च तनिन्रा तचुत्वेनेव । प्रृध्वादित्वादिमनिच् 1 
रोभन्ते । एवंभूततयुत्वस्यैव तेषा श्लोभादेवुत्वादिति भावः \ अत्र प्रस्तुतानां 
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नराणां च सामस्यार्थरूपतुल्यधर्मेणोपम्यसय गम्यमानत्वादीपकारटकार --श्र- 
स्तताना तथान्येषां सामस्त्ये तल्यधर्मत । ओपम्यं गम्यते यत्र दीपकं तन्नि 
गयते ॥ इति रक्षणात् । रिखरिणीनृत्तम् ॥ 

अथ पुसा धनाभावतत्सद्धावसमयावस्थामाद- 

परिक्षीणः कथिस्स्प्रहयति यवानां प्रसृतये 
स पश्चात्छंपूणैः कख्यति धरित्रीं तृणसमाम् । 

अतश्चानेकान्ता गुखखघ्रुतयाथेषु धनिना- 
मवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च ॥ ३६॥ 

परिक्षीण इति । कशिद्धनिक पुमान्परिक्षीणो देवादरिदिः सन् यवाना शितश्च 
काख्यधान्याना । प्रसृतये स्पृहयति । प्रखतिमात्रयवान्पुरुतयाकाहत इयर्थः । 
-स्थृहेरीप्सित ` इति सप्रदानत्वाचतुर्थ । “शितश्युक्यवौ समो इदयमर । स 
परिक्षीणः पुमान्पश्वादनन्तरम् । काखान्तर इलयर्थं । स्पूर्णो देववशाद्धनसपन्नः 
सन् धरित्री भुवं वरृणसमा तृणकल्पाम् । तद्रषटष्वीमिदयर्थं । कख्यति मनुते । 
धनमदेन तथाखोकयतीदयर्थं । अतश्वात एव हेतो । अर्थघु यवधरित्यादिषु 
वस्तुषु विषये गुरखुधुतया महत्वात्पत्वभावेननेकान्ताग्रतिनियता । सर्वथा 
गुरुणि गुरुत्वमेव, रघुनि घुत्वमेवेतति नियमाभाववतीदर्थः 1 धनिना संबन्धि 
व्यवस्था व्यापार वस्तूनि यवधरित्याद्यल्पमदत्तरवस्तूनि प्रथयति च । धना- 
भावदशाया नीचमपि वस्तु गुरूकरोतीदयर्थं । तथा सकोचयति च । तत्सद्धाव- 
दशाया महदपि वस्तु निराकरोतीदर्थं । निधेनधनिकयोरित्थभूतावस्था प्र्- 
क्षसिद्धा । अतो विवेकिना नैवं विपर्यस्तवुद्धिना भवितव्यमिति भाव. । रिख- 
रिणीडत्म् ॥ 

अथ राजानं संबोधयस्स्यार्थसाधनोपायमतिदिशति-- 

राजन्दुघुश्चसि यदि स्लितिधेजमेनां 
तेनाद्य वत्समिव खोकमभु पुषाण । 

तसिश्च सम्यगनिशं परिपुष्यमाणे 
नानाफरं फरति कस्परुतेव भूमिः ॥ २७॥ 

राजन्निति । हे राजन् । त्वमिति रोष । अन्यथा शेष प्रथमपुरुष. स्यात् । 
एनामेताम् । तद्धस्तगतामिय्थं । अत्रान्वादेशाभावादेनादेरश्विन्य । कषिति- 
थदुरिवेत्युपमितसमास । न तु क्षितिरेव धेनुरिति रूपकम् । वत्मिवेति 
स्पष्टोपमारिद्गात्। ता तिक्षिधेनु दुधुक्षसि यदि दोग्धुमिच्छसि चेत् । अर्थमिति 
दोषः । दुहेः सन्नन्तात्सिपू् । दुह्यादेरदकर्मकत्वनियमात् । तर्हि तेन दुधुक्षा- 
हेतुना अदेदानीमसुयुपरूभ्यमानं रोकं जनं वत्सं तर्णकमिव् । वत्सो ना कुख्जे 
वर्षे तर्णके तनयादिकेः इति वैजयन्ती । पुषाण पोषय । “लोकस्तु भुवने जने" 
इयमरः । वत्सना क्षीरस्येव लोकनारेऽर्थसयासंभवादिति भावः । पोषणफल- 
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माह-तास्मष्टोके चानिद सर्वदा सम्यगसंवार्थं परिपुष्यमणे परिपाल्यमाने सति 
भूमिः क्षिति. कल्पर्तेव कल्पष्क्षश्ाखेव । “समे शचाखारतेः इयमर. । यद्रा 
कत्पयलयभीण्सितानीति कल्पा साच सारता च । स्रिय. पबत इदयादिना 
पुंवद्भावः । सेव कल्पवद्टीव नानाफं धनधान्यादिबहुरूपफर फरति निष्पाद्- 
यति । “फर निष्पत्तौ" इति धातोर् । यतो लोकपरिपाख्नव्यतिरेकेण न 
तेऽर्थं सभविष्यति । भूमेरखिरुफल्दोग्धृत्वात् । तस्मादश्ेषराभार्थ 
तत्परिपोषणभावर्यकमिति भाव । अर पूरवैवाक्यस्थोपमया निन्यूढोत्तरवाक्य- 
स्थोपमेदयनयोरन्नाद्धिभावेन संकर । वसन्ततिरुकाष्रत्तम् ॥ 

यतो राजानं सवोधितवानपि तत्तीतिः कीदशीदाशङ्कायां तसा बहुविधल- 
मिलयाह-- 

सत्यादरता च परुषा प्रियवादिनी च 
दिखा दयालुरपि चाथेपरा वदान्या । 

निलव्यया परचुरनिद्यधनागमा च 
वाराङ्गनेव चृपनीतिर्नेकरूपा ॥ ३८ ॥ 

सत्येति । सदया यथार्थभाषिणी, अनृता असलयवादिनी च । तथा परुषा कटोर- 
भाषिणी, प्रियवादिनी मधुराटापिनी च । तथा र्िखा घातुका 1 “शरारुघीतुको 
हिल ` इदयमर । (नमिकमिपि- इलयादिना रम्रयययः । दयाङ्रपि कारुणिका 
च । स्याहूयाट कारुणिक.“ इद्यमर' । (्प्रहिगहि- इद्यादिनाङ्च्पलययः । 
तथा अर्थपरा धनड्ग्धा, वदान्या दानदौण्डा च । कुत्रचिद्धिषय इति सर्वचा- 
प्यभ्याहायेम् । श्यर्वदान्यस्थूरलक्ष्यदानौण्डा बहुप्रदे" इलयमर. । तथा निदं 
व्ययो धनदयागो यस्याः सा तथोक्ता, प्रचुरनियधनागमा प्रचुरं प्रभूतं यथा 
तथा निलयं धनस्यागम प्रा्ियसा. सा तथोक्ता च । अतो वाराङ्गनेव वेइयेव । 
वारघ्री गणिका वेद्याः इयमरः । चरपनीती राजद्रत्तिरनेकरूपा बहुप्रकारा । 
न त्वेकान्तिकीलयर्थः । वाराङ्गनायामपि विशेषणानि समानि । अत्र सलयानू- 
तेदयादिपदभवणमात्रेण क्षटिति विरोधः स्फुरति । तख खखाभावेनाभासीकरणा- 
दलकारः सन्वाराङ्गनेवेत्युपमयाङ्गा्गिभावेन संकीयते । वसन्ततिककाकृत्तम् ॥ 

सोऽपि गुणाव्य एव समाश्रयणीय-, न तु निगुण इति राजानमेव 
संबोधयति- 

आज्ञा कीर्तिः पारनं ब्राह्मणानां 
दान भोगो मिज्रसंरश्चणं च । 

येषामेते षड्कणा न परवृत्ताः 
कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण ॥ ३९ ॥ 

आक्षेति । आज्ञा मयौदापरिपारनात्मकश्चासनम्, कीर्विः दानक्षात्रोद्धवा 
सत्समाख्या, बाह्यणानां पाटनं निरुपद्रवं ब्राह्मणसतपणम् , दानं सत्पात्रे यागः, 
भोगः द्वक्चन्दनादिजनिततसुखाचुभवः; मित्रसंरक्षणं खहृत्समुद्धरणं चेत्येते 
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ष्णा येषा राज्ञा न प्रघृत्ता न प्रवर्तन्ते । कतेरि क्त, प्रथिन्या ईश्वर पार्थ 

वस्तख सबुद्धिदे पाथिव राजन् । ^तखेश्वर , ससर्वभूमिपृथिवीन्यामणयोः 

इयण्प्रयय. । तेषामुपाश्रयेण समाश्रयेण कोऽथ को काभ । न कोऽपीदयर्थः । 

तस्मादुक्तगुणसंपन्न एव राजा समाध्रयणीय । नतु ऊर्धिभरिरिति भाव. । शालि- 

नी्ृ्तम्--श्वालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽन्धिरोके ° इति लक्षणात् ॥ 
अथा्तिकारषण्यं मा कुर ठाभाकाभयोर्दैवायत्तमूखकलादियाह- 

यद्धाज्ा निजभार्पट्छिखितं स्तोकं महदा धनं 
तत्प्राप्नोति मरस्येऽपि नितरां मेरो च नातोऽधिकम् । 

तद्धीसे भव वित्तवत्सु कृपणां बृत्ति वथा मा रथाः 
करूपे पद्य पयोनिधावपि घटो गृज्ञाति वुस्यं जलम् ॥ ४० ॥ 

यदिति । धात्रा ब्रह्मणा स्तोकमत्प महद्रहुक वा यद्धनं निजभारं निजनिटि- 
लतटमेव प तत्र लिखितं टेखनेन निर्दिष्ट तद्रह्मलिखित धनं मरुस्यर ऊषर. 
देदोऽपि । किञुतान्यत्रेति भाव । नितरामतिश्चयेन प्राप्रोति क्भते । अन्यून- 
मिति शेष । (समानौ मरुघन्वानोः इयमरः । मेरौ कनक्राचटेऽपि अतो त्रह्म- 
छिखितादयिक न प्राप्रोति । तत्तस्ात्कारणाद्धीर स्थिरचित्तो भव । वित्तवत्छ 
धनाव्येषु विषये कृपणां दीनां इत्ति व्यापारं व्रा व्यथ माढृथा मा कार्षा । तेन 
कारपैण्यजनितनिन्दामात्राश्रयत्वमेव, न त्वधिकधनप्राप्िरिति भावः । कयो 
छडि थास् । तनादित्वेऽपि सिचो निदलोपविधानान्न सिच्! न माडयोगे" 
इदयद्रधरतिषेध. । तत्र दथन्तमाद--कूपिऽत्पजलाधारे गतेऽपि पयोनिधौ समुद्रेऽपि 
घट“ करुश्स्तुल्यमात्मपरिमितं जल गृहात सखीकुरुते । पद्येति कृपणसगोधनम् । 
न तु कूपेऽस्पम् , पयोनिधावधिकम् । अत एव दशान्तेन समाहितवित्ेन भवित- 
व्यम्, न तु कार्प॑प्यपयौकुलेनेति तादपर्यम् । शादूलविकीडितम् ॥ 

इति नीतिकशतकव्याख्यानेऽ्थपद्धतिव्णनं नाम चतुथं दक्षकम् । 

अथ दुजनपद्धति- । 

अथाथोदिसंपन्नोऽपि इुजनोऽवुपादेय एवैदयाश्चयेनार्थपद्धतिनिशूपणानन्तरं 
दुजंनपद्धतिं निरूपयति । तच तेषामवगुणं गणयति-- 

अकरुणतवमकारणविध्रहः 
परधने परयोषिति च स्पृहा । 

खजनवन्युजनेष्वसदहिष्णुता 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम् ॥ ४९ ॥ 

अकरुणलमिति। परदु खप्रदाणेच्छा कृष्णा तद्राहियमकरणत्वं दयाहीनत्वं च, 
अकारणविग्रहो निष्कारणकरदश्च ! अन्नियां समरानीकरणाः कठदविग्रद' इयः 
मरः । परधने परद्रन्ये परयोषिति परदारेषु स्थहा च । एकनापदरगेच्छा, अन्यत्र 
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संभोगाभिराषश्च । सुजनेषु बन्धुजनेष्ु च असहिष्णुता असहनसीरत्वं च । 

इतीदं सवे । "नपुंसकमनपुंसकेन -- इद्यादिना नपुंसखकेकशेष । दुरात्मनां दुजे- 
नाना प्रकृतिसिद्ध खभाधसिद्ध हि 1 अतस्ते नोपादेया इति भाव 1 श्रकृतिः 
प्रपश्चमूते प्रधाने मूरकरारणे । खभावे इति विश्वः । इतविरुम्बितं वत्तम्- 
ुतविरम्बितमाह नभौ भयैः इति लक्षणात् ॥ 

आस्तां तावहुजनमाच्रस्य परिदाज्यत्वकथनम् 1 अश्ञेपविद्यादिगुणसंपन्नोऽपि 
दुजेन परिदयाज्य एवेति सट्छन्तमाद-- 

दुजनः परिहतंव्यो विद्यययारुकृतोऽपि सन् । 
मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भर्यंकरः ॥ ४२ ॥ 

दुजन इति । दुजेनो विद्यया वेदवेदाद्गाप्यात्मिकयाङुंकृतो मूषित; सन्नपि । 
सकरविद्यापारीणः सन्नपीदयर्थ. । परिदरतव्यस्द्याज्य । कुत इयत आद सपं 
आज्ञीविष. मणिना फर्कस्थमाणिक्येन भूषितोऽर्कृतः सन्नपि । असौ सर्पो न 
भयंकरः किम् । भयंकर एवेदयर्थ. । असौ मणिभूषितसर्प॑प्रायो विद्यावानपि दुने- 
नो दूरतस्त्याज्य एव । 'दुजैन दूर् तस्यजेत् ` इति न्यायादिति भावः । भेघर्तिभ- 
येषु कनः" इति कृञ् । खि “असरुरदिषद्-> इत्यादिना मुमागमः । अच विम्बप्र- 
तिबिम्बन्यायेन धर्म॑धर्मिणोवोक्यद्वये एरथडिर्देशादृश्टन्ताख्कार । शविम्बादुवि- 
म्बन्यायेन निर्देशो घर्मं वर्भणो- 1 ट्छान्ताठकृतिङ्ञंया सिन्नवाक्यार्थसश्रया ॥ 
इति लक्षणात् । वृत्तमाच॒ष्टुमम् ५ 

अथास सर्वेदूषकत्वमाह-- 

जाड्यं द्ीमति गण्यते बतद्ुचौ दम्भः शुचौ कै तवं 
दारे निधैणता भुनो विमतिता दैन्यं परियाखापिनि। 

तेजस्िन्यवलिश्चता मुखरता वक्तव्यशाक्ति" स्थिरे 
तत्को नाम गुणो भवेत्स गुणिनां यो दुञजनेन॑ङ्कितः ॥ ४३ ॥ 

जाच्यमिति । हीमि ङ्जावति पुंसि जाड्यं मान्यम् । शयुणवचनब्राह्मणा- 
दिभ्य कर्मणि चः इति ष्यञ्प्रययः । गण्यते संख्यायते । दुजनैरिति शेष. । न तु 
जुगुण्सितकमीचरणपराञ्ुखत्वम् । नतैस्तपश्वान्द्रायणादिनियमैः चौ दधे दम्भो 
धर्मन्वजित्व गण्यते, न त्वनुष्ातृत्वम् । शचौ खभावादेव वाष्यान्तरश्दधे कतवर 
कपटं गण्यते, न तु पारमार्थिकत्वम् । इरे निष्रणता दयाराहिव्यं गण्यते, न तु 
विक्रान्तत्वम् । सुन मननशील विमतिता बुद्धिदैन्यं गण्यते, न त्वात्मैक्यानुसं धान- 
तत्परत्वम् । प्रियालापिनि मधुरबादिनि दैन्यं गण्यते, न तु श्रवणानन्द्करत्वम् । 
तेजःप्रागस्भ्यं प्रभाविशेषो वा तद्वति अवलिप्ता गर्वभ्रस्तत्वं गण्यते, न तु 
सभाव । अपलेपस्तु गर्वे स्य्टेपने दूषणेऽपि चः इति विश्च । वक्तव्येष्वर्थप्रु शक्ति. 
प्रतिमापरपयायः सामथ्येविश्चेषः तया स्थिरे । युखमस्याम्तीति मुखरो दुसुंखः । 
मुखे मुखराबद्धमुखौः इदयमर. । "खमुखकुजञेभ्यः- इति रप्रययः । तसय भाव- 
स्तत्ता । असबद्ध्रङपित्वमिदर्थः । गण्यते, न तु वागिमित्वम् । तत्तसात्कारणा- 
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दणिनां गुणसंपन्नानां स को नाम गुणो भवेत् , यो गुणो दुजनेनौड्कितो न दूषि- 
तः । दु्जनादूषितो गुणः सुगुणिनां न कोऽप्यसतीदर्थः । यो दुजेनाना मत” 

इति पाठे यो गुणो दुजनाना मत इष्ट. स्यात्, स को नाम भवेदिति संबन्ध. । 
दु्जनाभिमतः सुणुणिनां न कोऽपि गुभोऽस्तीलर्थः । शादूडविक्रीडितम् ॥ 

अथ गुणावगुणम्रणालिकामाह-- 

लोभश्चेदगुणेन कि पिद्चुनता यद्यस्ति किं पातकैः 
सत्यं चेत्तपसा च कि शुचि मनो यद्यस्ति तीथन किम् । 

सौजन्यं यदि. किं बलेन महिमा ययस्ति किं मण्डनैः 
सद्धिद्या यदि किं धनैरपयश्णे यद्यस्ति किं ख॒त्युना ॥ ४६ ॥ 

लोभ इति । रोभो धनादिवाञ्छासि चेत्, अवगुणेन दुशणेन किम् । न कि- 
चिदपीदय्थं । तयैवायन्तनिन्दावहत्वादिति भावः । पिद्युनता परोक्षे परदोष- 
सूचकतासि यदि, पाततैब्रह्यदलयादिभिः किम् । तला एव निरयपातनदक्ष- 
त्वादिति भाव । सदयं यथार्थभाषणं समदर्ित्वं वास्ति चेत्, तपसा चान्राय- 
णादिना किम् । तसैव परिशोवकत्वादिति भाव । शुचि द्ोदचिन्तादिराहिव्येन 

शद्ध मनोऽस्ति यदि, तीर्थेन प्रयागादिना किम् ¦ तस्येवापवगैमूरकत्वादिति 
भावः । "यः खात्मवीर्थं भजते विनिष्कियः स सर्वैवित्सर्वगतोऽगखृतो भवेत् इति 
सरणमात्रमूलम् । सौजन्यं सुजनभायोऽस्ति यदि, बेन परिजनेन किम्) तस्थै- 
वारोषका्यनिवादकलवादिति भाव । महिमा माहात्म्यमस्ति यदि मण्डने कुण्ड 
रदारायस्करणे करम् । तस्येवोपस्करहेतुभूतत्वादिति भाव. । सद्विद्या अस्ति 
यदि, धनै किम् । अपयरोऽपकीर्तिरस्ति यदि, गरल्युना मरणेन किम् 1 तद्रन्- 
तप्रायत्वादिति भावः । एवं विचार्यं सद्वणाजेनततरेण भवितव्यं पुरुषेण । अ- 
न्यथा दौजैन्यमनायाससाध्यमिति वाक्यशेषत्वेनोत्नेयम् । शादूखविकीडितम् ॥ 

कस्यचिदनुभविनो निजकष्भिवेदनमभिनीयाद-- 

शशी दिवसधूलरो गलितयौवना कामिनी 
ससो विगतवारिजं मुखमनक्चरं स्वाङृतेः । 

प्रसुधेनपरायणः सततदुगैतिः सज्ञनो 
नृपाङ्गणगतः खरो मनसि सप्त शस्यानि मे ॥ ४५॥ 

रारीति । दिवसेऽहि धूससो निस्तेजस्क. शशी चन्द्रश्च, गङ्ितियोवना अष्ट- 
नूतनवयस्का कामिनी कान्ता च, बिगत्तवारिज पुण्डरीकषण्डदहीनं सरः कासा- 

रथ, खु शोभनाकृतियेस्य सुन्दरपुरुषस्य अनक्षरं शाघविभ्रष्टं सुखं च, धनपरा- 
यणो धनट्धन्ध- अभू राजा च, सततदुगेतिर्निरन्तरदारि्यवान्सननश्व, वरपाद्रण- 
गतो राजग्रहान्तवैती खलो दु्जनश्व । तस्य॒ विघातकत्वादिति भाव । इत्येष 
सश्र मे मम शल्यानि श्रूानि ! तथा दु सददु खजनक्रत्वादिति भावः । इदमे- 
वादन्तकष्टनिवेदनवचनमिति तात्पयम् । तत्राप्रकृताना प्रकृतस्य खरस्य च 
दुःखहेतुत्वसाम्येनौपम्यस्य गम्यमानत्वादीपकारुकारः । प्रथ्वीन्रतम् ॥ 
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अथ दुष्टराजरक्षण सदृ्टन्तमाद-- 

न कथचिचण्डकोपानामात्मीयो नाम भूभुजम्। 
हयेतारमपि जहान स्पष्टो दहति पावकः ॥ ४६ ॥ 

नेति । चण्डकोपानासुमाणा भूयुजां राज्ञा कधिद्पि पुमान् न आत्मीयो 
नाम आत्मीयत्वेन प्रसिद्धो न भवति । कि तु सर्वोऽयनात्मीय एवे्यर्थः । नलु 
यथाकथचिद्धितमाचरन्भविष्यत्येवात्मीय इद्याराङ्खय श्मन्तसुखेन निरकुर्वत्राह- 
जुहानं आ्यपुरोडाशादिदानेनोपचरन्तमपि । इ दानादनयो- इति धातोः 
कतरि दरानच् । दहोतारं यजमानं पावकोऽमि स्पृष्टः सन् दहति । संतापय- 
तीर्थ. । अतोऽभिटष्छन्तेनेदशो राजा न समाश्रयणीय इति भावः ! वत्त 
मानुष्भम् ॥ 

कथ न समाश्रयणीय ददयादादय तत्सेवाया दुष्कररादिलयाह- 

मोनान्मूकः भरवचनपटुबौचको जल्पको वा 
धृष्टः पाश्वं मवति च वसन्दूरतोऽप्यप्रगल्भः। 

क्षान्त्या भीख्यंदि न सहते पायशो नाभिजातः 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगस्यः ॥ ४७ ॥ 

मौनादिति । मोनात्तूष्णीभावान्मूको निर्य॑चो भवति । सेवक इति शेष. । 
प्रवचनपटु ग्रगटभश्वातिवक्ता वाचको बहुभाषी, जल्पतीति जल्पकोऽसंवद्धमर- 
खापी वा भवति । उभयत्रापि 'प्वुततृचोः इति कर्वरि ण्ुल्प्रययः । णित््वा- 
द्धि । “जलत्पक.-* इति पाटे जपतीति जल्पक । पचाद्यच् । खार्थ कप्र्यय. । 
अन्यथा (जल्पभिश्च-` इद्यादिना कन्प्रयये जत्पाक इति सात् । यथादामर- 
किंहः---स्यालस्पाकस्तु वाचाखः' इति । पार््ं समीपे च वसन्धृष्टो निभीको 
भवति । दरतो विप्रकृष्टे देर वसन्नघ्रगल्भोऽप्रौढो भवति । क्षान्या परिभवादि- 
परूपपयमानेषु उत्मयमानेषु कोधप्रतिवद्धरक्षणयोपरक्षितधेद्धीरमयरीले भव- 
ति । “मिय क्रुङ्ककनोः इति छरुप्रयय । न सहते परिभवादिकं न क्षमते यदि, 
तरिं प्रायशो बाहुल्येनाभिजात सत्कुलीनो न भवति । अत परमगहनोऽलन्त- 

दुरवगाह सेवाधर्म परिचयात्मकं क्म योगिनामपि कार्वयाभिन्ञानामपि । 
अतीन्द्रियवस्तुपरिज्ञानवतामिदयर्थ" । किमुतन्येषामिति भाव । अगम्यो ज्ञातु- 
मदाक्य । स्वै गयथौ ज्ञाना: । यत परब्रह्मापि ध्यानादिना साक्षाच्छियते, 
न त्वयमिति भावः । मोनादिव्यतिरिक्तवर्मस्य गगनारविन्दप्रायलात्तख ब्रह्म 
णोऽपि दुर्विज्ञेयतयादयन्तदुष्करल्मिति तात्पयम् । अत्र सेवाधर्मेख योगिग- 
म्यत्वेऽयगम्यत्वोक्त संबन्धे असबन्वरूपातिरयोक्तिः । वृत्त मन्दाकान्ता-- 

“मन्दाक्रान्ता जल्धिषडगेम्भे नतौ ता् चेत् इति लक्षणात् ॥ 
किं बहुना पुरस्तात्स्थातुमप्यशक्यमिदयाह-- 

उद्धासिताखिरुखखस्य विन््रखङ्कस्य 
प्रद्राद विस्म्तनिजाधमकर्मनरत्तः। 
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दैवादवाप्तविसवस्य गुणद्विषोऽस्य 
नीचस्य गोचरगतैः सुखमास्यते केः ॥ ४८ ॥ 

उद्धासितेति । उद्भासितः प्रकाशिता अखिला. खल येन तख । अधि- 
कारप्रदानेन पुरस्कृत श्ेषदुजनस्येदर्थं । तख सुजनविद्रपित्वादिति भाव. । 
तथा विद्यृह्भलसय । विधिनिषेवातीततया खच्छन्दगतेरिखर्थं । तथा ्रोद्धाद- 
मतितरा विष्मरता सरणाविषयीङृता निजा खकीया अधमकर्मवृत्ति. प्राक्तन- 
नीचकर्मव्यापासे येन तख । श्रागेव विस्तृत- इति पठे प्राक्प्रथमम् । आ- 
चरणसमय एवेयथं । एतेन ठजादेन्यमुक्तम् । तथा दैवाददवशादिदानीम- 
वाप्तो विभव रेश्वर्यं सपत्ति्य॑स । गुणद्विषः सुगुणनिन्दकखय । अश पूर्वोक्त 
नीच राज्ञो गोचरगतैर्विषयवासिभि कैजंने सुखमङ्केरेनाखयते स्थीयते । न 
केरपीदयर्थं । अतो न नीचाश्रय कर्तव्य इति भावः । “आस उपवेशने" । भावे 
लट् । अत्रोद्रासितेयादिपदार्थदख विरोषणगलया सुखस्थियमावपदार्थहेवुकरत्वा- 
त्पदार्थहेतुकं कान्यटिद्गमलकार । वसन्त तिरकाद्रत्तम् ॥ 

अथ दुजेनसुजनमेत्रीप्रकारमाह-- 

आस्म्भगुवीं श्चयिणी कमेण 
खष्वी पुरा इृद्धिमुपेति पश्चात् । 

दिनस्य पूवीधपराधभिन्ना 
छायेव मेजी खरुसजनानाम् ॥ ४९ ॥ 

आरम्मेति । पूवौषेपराघोभ्या पूर्वाहापराहमेदेन भिचा प्रथग्विधा छाया 
अनातप इव । छाया स्वनातपे कान्तौ परतिबिम्बार्कजाययो › इति वैजयन्ती । 
आरम्भे प्रारम्भसमय गुर्वी गुरः । वर्धिष्णुरिदयर्थः । वोतो गुणव पनात् * इति 
विकल्पान्डीष् । कमेण कालक्रमेण क्षयिणी क्षयिष्णुश्च । “जिदृक्षि-› इद्यादिना 
इनि; । तथा पुरा प्रारम्भे लघ्वी । हष्वेदयर्थ. । पूर्वैवन्डीप्रू । पश्वादनन्तरे 
बृदधिमुपैति श्राप्रोति । अयमर्थ -दुजेनभेत्री पूर्वाहच्छायेव प्रारम्भयुर्वी कमेण 
क्षयिणी च मवति, घुज॑नमेत्री तावदपराहच्छयेवादो रुष्वी ततो वर्विष्णुश्च 
भवतीति । अतोऽत्र यदुक्त तत्कतेव्यं कुशटिनेति भाव । अच यथासख्यास- 
कीर्णोपमाखकार. । उपजातिषृ्तम् ॥ 

यदुक्तम् “अकरुणस्वमकारणविग्रहः" इति तदेव प्रकयन्नपसंहरति- 

सरगमीनसज्ञननां वृणजरसंतोषविहितदृत्तीनाम्। 
दुब्धकधीवर्पिश्युना निष्कारणमेव वैरिणो जगति ॥ ५० ॥ 

गृगेति । संतोषो देववशष्टम्येन मन संदुष्टि. । वृणजल्वंतोषैविंहिता कल्पिता 
चृत्तिर्जीवनं येषा तेषाम् । नतु परोपतापोपजीविनामिलयर्थ. । शक्तिर्वै वनजीवने" 
इत्यमरः । गाणां हरिणादीनां मीनाना मत्यानां सजनानां साधूनां च छन्धको 
व्याधः । धीवरो दाक्षः। जादिक दइयथे. । पिद्यनः सूचकश्च । व्याधो स्गवधाजीवो 
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खगयुटेग्धकश्च स. ।' केवत दाशधीवरो* इति चामरः 1 एवे जगति भुवि नि- 
ल्कारणं निदुकमेवं वैरिणो विद्वेषिण । धाठुका इयर्थः । तृणेन विटितदृत्तीनौं` 
गगाणां छन्धका* निष्कारणवैरिण इदयादि यथाक्रममन्वयाकत्रमापरनामा यथा- 
संख्याङंकार । तदुक्तं विदयानाथेन-उदिष्टानां पदार्थानां पूर्वं पश्वायथा्मम् । 
अनुदेशो भवेयत्र तद्यथासंख्यसुच्यते ॥* इति । आयत्तम् ॥ 

इति नीतिशतकव्याख्याने दुजेनपद्धतिवणैनं नाम पञ्चम् दशकम् । 

अथ सुजनयपद्धति । 

अथेतद्रैटक्षण्येन सखुजनपद्धतिं निरूपयति । तत्रादावादरातिश्चयात्ता्मस्करोति- 

वाञ्छा सञजनसंगतो परगुणे प्रीतिथरो नश्रता 
विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिलोकापवादाद्धयम् | 

भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसगेमुक्तिः खले- 
शेते येषु वसन्ति. निर्मटगुणास्तेभ्यो मद्यो नमः ॥ ५९१ ॥ 

वाञ्छेति । सननसंगतो साधुसमागमे वाञ्छाभिरङाषः, न तु जिहासा। 
तस्या मोक्षसाधकत्वादिति भावः। तदुक्त ज्ञानवासिष्टे-“मोक्षद्रारे दारपाखाश्चत्वारः 
परिकीर्तिता । समो विचार सतोषश्वतुर्थं साधुखगम ॥* इति । तथा चोक्तः श्रीम- 
द्धागवते--"महत्तेवा द्वारमाहुर्विमुक्ते ` इति । स्वेनाप्युक्तम्--“चेतः प्रसादयति 
दिष्चु तनोति कीर्तिं सत्सगतिः कथय किन करोति पुंसाम्" इति । परेषां गुणे 
श्रीतिः सतोषः, न तु दोधापादनम् । "परथुणपरमाणुन्परवे तकृ नित्य निज हृदि 
विकसन्त. सन्ति सन्तः कियन्त.” इति वक्ष्यमाणत्वादपीति माव. । गुरौ वियोपदे- 
ष्टरि नम्रता भक्तिश्रद्धाभरेण प्रह्वीभाव ; न तु गवद्रि्तता । ध्यख देवे पराभ- 
क्तिर्यथा देवे तथा गै ! तयते निखिला ह्यथ प्रकाशन्ते महात्मन. ॥' इति । 
'गुसत्रह्या य॒रर्विष्णुगुरुदध्वो महेश्वरः । गुर साक्षात्परं बरह्म तसे श्रीगुरवे नमः ॥' 
इति शुतिस्ष्ती । वियायां वेदान्तादिवियाभ्यासे व्यसनमासक्तिः, न तु दयूतके- 
त्यादौ । तख मोक्षसाधनव्रह्मज्ञानकत्वादिति भावः । स्वयोषिति निजदारेषु रति. 
संभोग, नतु परदारेषु । “रम्यं कुरुष्वीरतम्?इति वचनादिति भावः । लेकाप- 
वादष्टोकनिन्दायाः । “मीत्राथीना भयहेतु. इलयपादानत्वात्पच्चमी । भयम्, नतु 
निरेजत्वम् 1 “छोकापवादो बर्वानिति सदलयवती श्रुतिः" इद्यादिवचनात्तखय बलि. 
त्वादिति भाव. । शिनि परदेवताया शिवे भक्तिरनुरयाग , न तु श्वुद्रदेवता- 
याम् । शिवे भक्ति शिवे भक्ति 'हयादिवचनेष्वाघ्रत्या तस्या. प्राशस्लयश्रवणा- 
दिति भाव. । आत्मदमने खपरिभवे सति शक्ति. सामभ्येम् । पराम इति 
यावत् । न ॒तूपरामेनौदासीन्यम् 1 “अन्यद् भूषण पुंसां शमो सनेव योषि- 
ताम् । पर क्रमः परिभवे वैयात्यं सुरतेष्विव \› इति वचनादिति भाव. । खजैः 
दुर्जने. सह सस्सुक्ति सद्गलयाग , न तु तत्सदवासाभिराष. । दुजैन दूरतस्यजेत्” 
द्रति, द्ुजनः क भाव. । इत्येते नि्मखा निष्करद्का यणाः 

४ सु.नि. 
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सजनसंगतिवाञ्छादयो गुणा येषु पुरुषेषु वसन्ति तेभ्यो महद्यो नमः 1 इत्थभू- 
तगुणविशिश्यनामेव नमस्कारादैल्लादिति भाव. । नम खस्ि-' इलयादिना च- 
तुथ । तेरेव भूभूषिताः इति पाठे तेर्निर्मख्युणसपनैरेव भूरलकृता, न त्न्यः 
तेषामेव चार्स्वायतिशयत्वादिति भावः । शादूविक्रीडिते त्तम् ॥ 

अथेषा निस्ेसिद्धयुणं मणयति-- 

विपदि धेयैमथाभ्युदये क्षमा 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः 

यकश्षसि चाभिरतिव्यसनं श्रुतौ 
प्ररूतिसिदधमिदं हि महाटनाम् ॥ ५२ ॥ 

बिपदीति । विपदयापत्काडे धैर्यं निर्विंकारचित्तत्वम्, न तु दैन्यम् । भनसो 
निर्विकारत्वं धैय सतखपि हेतुषु" इति । अथानन्तरं वाक्यारम्भे का \ अभ्युदये 
संपदि क्षमा सहिष्णुत्वम्, न तृच्नण्डता । सदसि राजविद्रत्छभायां वाक्पटुता 
वाग्मित्वं सरसवचनं च । वाक्वातुयेमिति यावत्, न ठु मूकीभाव । युधि रण- 
रद्धे विक्रम पराक्रमः, न तु पलायनम् । यश्चखभिरति. सग्रहेच्छय, न त्वनाद्रः। 
श्रुतौ वेदशाल्नाभ्यसने व्यखनमासक्ति , न तु निर्वेदः । इतीदं सर्वम् । नपुंस- 
कमनपुंसकेन-' इद्यादिना नपुंसकेकरेष. । महात्मना महाचुभावानां प्रकृतिसिद्ध 
खभावसिद्ध हि । “ससिद्धि्रकृती लिमे । खरूपं च खभावश्च निसगश्व' इयमरः । 
डत विरुम्बितद्तम् ॥ 

अयेषां असिदविखक्षणमण्डनसंपत्तिमाह- 

करे ऋछाध्यस्त्यागः शिरसि गुरुपादप्रणयिता 
णुखे सतया वाणी विजयि युजयोर्वीयमतलम् । 

हदि स्वच्छा वृत्तिः श्रुतमधिगतं च श्रवणयो- 
्विनाप्येश्वयंण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम् ॥ ५३ ॥ 

क्र इति ¦ करे हस्ते छाध्य. सकर्लोकश्रशस्तस्यागः दानं मण्डनम्, न तु 
कङ्कणम् । "दानेन पाणिने तु कटगेन इति स्वेनेवाग्रे वक्ष्यमाणत्वात् । शिरसि गुर- 
पादयोः प्रणयिताभिवादनतात्पर्य मण्डनम्, न तु मणिरहिरण्मयकोरीरादि । 
सुखे वक्रे सला वाणी सूटरतभाषणं मण्डनम्, न तु ताम्बूख्चर्वेणादि । थुजयोरतुरं 
निरपमानं विजयि जयक्षीर च । जिरक्षि- इदयादिना इनि । वीयं बरं मण्डनम्, 
न तु केयुरादि । हृ्यन्तरङ्ग खच्छा वृत्तिः निष्कलङ्कन्यापारो मण्डनम्, न तु 
हारश्चकादि । हृच्छब्दस् वक्ष स्थलवाचकत्वमपि सभवतीति कृत्वाभेदेन निदेशः । 
श्रवणयोः कणेयोरधिगतं श्रुतं शाछ्मेव । श्तं शाखावधृतयो." इति विश्वः । 
मण्डनम् , न तु कुण्डले । श्रोत्र श्रुतेनैव न कुण्डलेन" इति वक्ष्यति । इद् पूवत 
दानादिकं सर्वैमेशवर्थेण धनरलसंपत््या विनापि । श्थग्विना- इदयादिना विक- 
त्पाततृतीया । प्रका खभावेन महतां महात्मनाम् । सोजन्यसंपचानामिदर्थ. । 
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अरहृदयादिभ्य-‡ इति तृतीयासमासः । मण्डनं भूषणम् । तस्यैव रोकोत्तर- 
रामणीयकहेतुत्वादिति भावः । िखरिणीदृत्तम् ॥ 

गुणाव्यत्वे को खाभ इयाशङय तेषां प्रयोहेवुत्माह-- 

भणाघाताश्जिच्र्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यं 
काले शक्तया प्रदानं युव तिजनकथामूकभावः परेषाम् ! 

तृष्णास्नोतोविभङ्गो गुरुषु च विनयः सर्वभूताजुकम्पा- 
सामान्य स्वशखेष्वनुपहतविधिःश्रेयसामेष पन्थाः ॥५५। 

ग्राणेति । प्राणाघातात्प्राणहिसाया निव्रत्तिर्निवर्सनं च । "मा हिस्यात्सवौ- 
भूतानि, “अहिंसा परमो घर्मस्त्वधर्मैः प्राणिना वधः. इदयादिना्निषोमीयपश्चा- 
लम्भनवृत्य तिरिक्तदिंसाया निषेधश्रवणात् । परधनहरणे सयमो मनोरोधश्च । 
परद्रव्याणि लोष्टवत् ° इति न्यायादिति भाव. । कारे समये सलयवाक्यं यथार्थ- 
भाषण च । धर्मोपदेशचश्रवणादिति भावः । अवर ब्राह्मणाय गवामथ" इयादिष्वस- 
लवचनस्यापि निषेधाभावश्रवणात्कारु इत्युक्तम् । शक्तया प्रदानं वित्ताजुसारेण 
दयागश्च \ ववित्तशाय्यं न कारयेत्“ इति वचनादिति भाव ! युवतिजनकथायां 
परल्ीडृत्तान्तकथने मूकभावस्तूत्णींभावशीरत्वं च 1 “खप्रेऽप्यन्यवधुकथाम् ° इति 
वचनात्. । परेषां अन्येषाम् । याचकानामियर्थं । तृष्णा धनलिप्सा तस्या एवं 
स्रोतसः, प्रवाहस्य विभज्ञो निरोध । अमीम्सितदानेन मनोरथपरिपूरणं चेदर्थ. । 
“याचमानजनमानसवृत्तेः पूरणाय बत जन्म न॒ यस्य । तेन भूमिरतिभारवतीर्य 
न इभेन गिरिभिर्म समुदः ॥° इति श्रवणादिति भावः । गुरुषु च विनयो नमरत्वं 
च । (गुरो नम्रता" इ्युक्तत्वादिति भावः । सर्वभूतेष्वरोषप्राणिष्वलुकम्पया 
दयया सामान्य समदर्शित्वं च । सर्यशाच्रेषु वेदवेदान्तादिसकरागमेष्वनुपह- 
तोऽविच्छि्नो विधिरघ्ययनविघान च । यद्वा सर्वेभूताजुकम्पेति धरथक्पदम् । 
तथा सर्व्चाखेषु सामान्यमवेषम्येण तत्तत्सिद्धान्ताञुवर्तित्वम् , अुपहतविधिर- 
छक्रकमीनुष्ठानं चेति अयुगुणसयुदाय. । एष. श्रेयसां पन्था अखण्डितिश्वयीदि- 
श्रेय प्राप्िमागे. । न त्वेत््यतिरिक्तोऽन्योऽस्तीदयर्थः । एताद्ययुणसंपत्तिः सज- 
नानामेवेति कृत्वा त एव शछाध्या इति भाव. | अथवा श्रेयसा प्रजञस्याना सुज- 
नानां सबन्धी पन्थाः तत्परह्ृत्तिमाये इयर्थं । प्ररास्यराब्दादीयस्ुनि शरशस्यस्य 
श्र.“ इति श्रदेस । अच्र वाञ्छा सज्नसगतोः इदयादिश्टोकेषूक्तयुणाः प्रायेण 
देवसंपदभिजातानामेव सभवन्ति, न त्वन्येषाम् । तदुक्त भगवद्रीतास्-- 
अभय सत्वसंञ्ुद्धिज्ञानयोगन्यवदल्थितिः । दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तपं 
आजेवम् ॥ अहिंसा सद्मक्रोधस्स्यागः शान्तिरयैद्यनम् । दया भुतेष्वरोदु्व 
मादेवं हीरचापलरम् ॥ तेजः क्षमा श्रतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । भवन्ति 
संपद् दैवीमभिजातस्य भारत ॥ इति । खग्धरावृत्तम्--श्नश्नैयानां रयेण 
त्रियुनियतियुता खग्धरा कीतिंतेयम्.' इति लक्षणात्. ॥ 
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अथापत्संपदोः सुजनमनोद्रत्तिमाह-- 

संपत्सु महतां च्चित्तं मवेदुत्परकोमलम् । 
आपत्सु च महारोकरिखाष्रंघातकरकशम् ॥ ५५ ॥ 

संपर्खिति । संपत धनधान्यवस्तुवाहनादिसण्रद्धिषु महतां महात्मना सज~ 
नाना चित्तमुत्पख्वत्कोमरु मृदुर भवेत् । न तु कठिनमिदयर्थ" । आपत्य दारि- 
द्यायनथंसकटेषु महारोरुशिखासघात. पाषाणकूटसतद्रत्ककंशं कटोर च भवेत् । 
नत्वधेयविश्छथमिदयर्थं । न कदाप्युक्तवैपरीलयम् । अन्यथा माहात्म्यभङ्गप्रस- 
ज्ञादिति भाव. । विवेकिनामविवेकिना चायमेव पन्था आद्रणीय इति तात्प- 

यमू । अत्र शैलस्य महत्वविरोषणं तच्छिटासघातस्यायन्तदुभै यत्वयोतनार्थम् \ 
उक्तं चैतदन्यत्रापि--^सौजन्याखरतसिन्धवः परहितप्रारन्धवीरत्रता वाचार 
परवर्णने निजगुणारपे तु मौनव्रता । आपत्वष्यविटप्तथेथनिख्या संपत्खनु- 
त्सेकिनो मा भुवन्खख्वक्रनिगेतविषम्डानानना" सनना. ॥ इति । उपमारु- 
कार 1 आनुष्टुभम् वत्तम् ॥ 

अथ द्वाभ्यामेव तदृत्तयासाधारण्यमाह-- 
प्रिया न्याय्या चृत्ति्मलिनमसुभङ्गऽप्यसुकरं 

त्वसन्तो नाभ्यथ्योः खुहदपि न याच्यः ककधनः। 
विषदयुचेधेयै पदमनुविधेयं च महतां 

सतां केनोदिष्ट विषममसिधाराबरतमिदम् ॥ ५६ ॥ 
प्रियेति । न्यायादनपेता ्यास्या नीतिभ्रवणा त्तिजीवनम् । शत्तिवैतेनजीवनेः 

इदयमर. । प्रीणातीति प्रिया इषा, न त्वन्या । तस्या एव प्रेयस्करत्वादिति भावः ।\ 

"हूयुपधक्ञप्री किर. क." इति कप्रयय । अघुभङगे प्राणप्रयासेऽपि । किमुतान्यदेति 

भावः । मलिनं दुष्कर्म अघुकरमकतैव्यम् › न तु “आपत्काटे नासि मयोदा" इति 

न्यायात्युकरम् । तस्येवैहिकासुष्मिकफख्दत्वादिति भाव" । ‰ईषहु -‡ इयादिना 
खसप्रयय. 1 ततो नञ्समासः 1 असन्त कुहका नाभ्यथ्या' कस्िधिद्धिषयेऽपि न 
प्राथनीया. । कितु सन्त एव । तेषामुपक्ष्यतादिति भाव । ययपि “न पादादौ 
खल्वाद्य ` इयाद् वामन , तथापि कवि प्रोव्या तुशब्दख पादादौ प्रयोग । स॒ह 
दपि प्राण्रियबन्धुरपि । किमुतान्य इति भाव । “घुहृदुहैदो मित्रामित्रयो ' इति 
निपातनात्साधुः । कृडधनो धनदीनश्चेत् न याच्यो याचितुं न योग्य । धना्दिक- 
मिति शेष 1 किंतु घनपरिपूणे एव । तथाविधयाज्वाया अनुचितत्वादिति भव । 
विपयन्थसकटेऽपि उनैधैयैम् , न तु भयविह्वलत्वम् \ "आपत्छप्यविप्तैयनि- 
टया ?, "विपदि यैथमथाभ्युदये क्षमा' इति चोक्तत्वादिति भाव । महता पूज्या- 
नामनुविधेयमयुकूरं पदं व्यवसितम् , न त्वनुकूं पदम्, तथाभूतसेव शछाघ्य- 
त्वादिति भाव । पद् ग्यवसितत्राणस्थानलक्ष्म्िवस्तुषु" इयभिधानात् । इतीद्- 
मेतत्. विषममसाधारणतया दुष्करमसिधाराव्रतमस्यमिचरितवतं सतां सःपुर- 
षाणा केनोद्िथ्युपदिष्टम् । न केनापीटयर्थ । खत सिद्धत्वादिति भाव । अत्रासि- 
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घारावचरिक्षितत्वादसिधारासंचारवत्सावधानेनेकाग्रतया विधेयत्वाद्रा असिधारात्र- 
तम्! यद्रा असिधारया व्यवहरता त्रतम्। वीरतमियर्थं । अथवा युवा युवा 
साधं यन्मुग्धभतरैवदाचरेत् । अन्तर्निदृत्तसङ्ग स्यादसिधाराव्रतं स्तम् ॥" इद्यु- 
क्तमिदयवघेयम् । शिखरिणी दत्तम् ॥ 

श्रदानं प्रच्छ गृहमुपगते संभ्रमविधिः 
भियं कृत्वा मोन सदसि कथनं चाप्युपकृते; । 

अय॒त्सेको क्ष्स्यां निरभिभवसाराः परकथाः 
सतां केनोदिषएर विषममसिधाराचतमिदम् ॥ ५७॥ 

म्रदानमिति । प्रच्छन्न प्रदान गृप्तदानम्, न तु प्रकाशम् । तथाभूतस दा- 
नसय मदाफरश्रवणादिति भाव । गं निजमन्दिर भ्रत्युपगते सति । अथिनीति 
देष । संभ्रमविधि प्रव्युत्थानाभिवादनादिसत्वरव्यापारविधानं च, न तु वैसु- 
ल्यम् । तस्येव श्ाघ्रोदिताचारत्वादिति भाव. । श्रियं तदभीष्टं कृत्वा मौनं तूष्णी 
भावश्च । अपरिकीतनमिति यावत् । नतु प्रकटनं कृतख परिकीर्तनम् । न 
दत्वा परिकीर्तयेत् * इति मनुस्मरणादिति भाव. । सदसि राजविद्रूत्सभायासुपरकृतेः 
कथनं परोपकारप्रद्यापनं च, न तु तत्र तृष्णीशीट्त्वम् । अन्यथा कृतघ्रत्व- 
ग्रसन्चादिति भावे ! लक्ष्म्या संपत्यामनुत्सेको गर्वराहिलयम्, न तु मदान्धत्वम् । 
“सपत्खयत्सेक्रिन ` इत्युक्तत्वादिति माव । निरभिभवसारा अनिन्दापरा. पर- 
कथा पुरुषान्तरप्रसद्नाश्व, न ठु गहैणपरा. । .आत्मप्रदसां पररगदमपि च वजै- 
येत्” इलयादिस्मरणात् । सतामिलयादि, दृत्तं च पूर्यवत् ॥ 

अथाधममध्यमोत्तमव्ृरत्तिमाह-- 

संतश्नायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते 
मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपस्थित टद्यते । 

अन्तःसागस्टाक्तिमध्यपतितं तन्मोक्तिक जायते 
प्रायेणाधममध्यमोत्तमज्षामेवविधा चृत्तयः ॥ ५८ ॥ 

सतप्तायसीति । संतप्तायसि सम्यगभितप्ताय.पिण्डे संस्थित । निक्षिप्तस्ये- 
दर्थः । पयसो जलस्य नामापि नामयेयमाच्रमपि न श्रूयते । मूलतो ध्वस्तमेव 
भवतीद्यर्थं । खरूपदरैनं तु किमु वक्तव्यमिति भाव । तदेव पयो नलिनी 
प्रस्थितं परद्यपत्रगतं सत् मुक्तकारतया मौक्तिकरूपेण दृद्यते । न तुमो 
क्तिकत्वेनेयर्थं । तदेव पयोऽन्त सागरे सागरान्तराटे \ अन्तरिदयन्ययम् । या 
शक्तिथुन्तास्फोटसस्या सभ्य उदरे पतितं सत् मोक्तिकं जायते । मौक्तिकत्वेन 
परिणमतीदयर्थ. । क्ञाजनोजी-इति जादेश । मुक्तैव मौक्तिकमिति विग्रह । विनया- 
दित्वात्ार्थं ठक् । अत. प्रायेण भूम्ना अधममध्यमोत्तमजुषा निक्ृष्टसाधारणो- 
त्कृष्टाभ्नयाणां भितवतामेवविधा नामाश्नवणादयो इत्तयो व्यापारा भवन्तीति 
यथाक्रममन्वयायथासंख्यालकारः । अत. महदयश्रय एव कर्तव्यः । नीचाश्रयो न 
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कर्दव्य कर्तव्यो सहादाश्रयः इति वचनात् । अ्रोत्तममभ्यमाधमा इति खोकपर- 

सिद्धोदेशम- कविना न वीक्षितं इति ज्ञेयम् । शादलविक्रीडितम् ॥ 

अथ सप्पुत्रकर्त्रमित्रसंपत्ति पुण्यकृदधीनेयाह-- 

यः प्रीणयेत्छुचरितैः पितरं स पुजो 
यद्धतैरेव हितमिच्छति तत्कखत्रम् । 

ततन्मिजजमापदि सुखे च समश्य य- 
देतञ्नयं जगति पुण्यकृतो कमन्ते ॥ ५९ ॥ 

य इति । य पुत्र सुचरिबीक्यकरणादिसदाचरि पितरं प्रीणयेत्संतोषयेत् । 

श्रीच् तर्पणे" इलसराद्धातोश्वौरादिकाण्णिवि छिड् । शधूप्रीनोचैग्क्व्यः" इति 
नुगागमः । स पुत्र. पुन्नाम्नो नरकात्रायत इति व्युत्पन्न इति पुत्रशन्दवाच्यः, 

न तू्पन्नमान्न । “जीवतोवक्यकरणास्रयब्दं भूरिभोजनात् । गयायां पिण्डदा- 

नाच त्रिमि पुत्र्य पुत्रता ॥इति सरणात् । यद्व पद्युर्दितमिच्छति भयभक्ति- 

भ्या हिताचरणतत्परं भवति तदेव कलनं भाया, न तु यादृच्छिकम् । “पति- 

भक्तिपरा साभ्वी शान्ता सानतिभाषिणीः इति परतिवताधर्मलात् । क्तं श्रो- 

णिभार्ययो ` इद्यमर- । यदपद्यनर्थसंकटे सुखे संपदि च समक्रियम् । अविषमा- 

चारमिद्थः। तुत्यशृत्ति तदेव मित्रं खुहत्, न त्वापत्संपदोष्यागायुवतेनतत्परम् । 

'आपद्रतं च न जाति ददाति काङे सन्मिघ्ररक्षणमिद् प्रवदन्ति सन्त इति 

वृकष्यमाणत्वात्। एतन्नयुक्तसत्पुत्रादित्रितयं जगति भुवि पुण्यकृतो धन्या रभन्ते 

भराभ्ुवन्ति । न त्वकृतसुकृता इयर्थं । एवेविधत्रितयलाभख महापुण्यफलर्त्वा- 

दिति भावे । वसन्ततिरकाढ्ृत्तम् ॥ 

अथ सता तावदसाधारणगरिमाखदत्वेनाशेषोपदेयत्वमाह-- 

नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुणकथनेः खान्गुणान्ख्यापयन्तः 
स्नाथौन्संपादयन्तो विततपृुथुतरारम्भयलाः पराथ । 

श्चान्देवाश्चपरुक्चाश्चरमुखरमुलान्दुजैनान्दुःखयन्तः 
सन्तः साश्चयैचयी जगति बहुमताः कस्य नाभ्यचनीयाः ॥६०॥ 

नप्रतवेनेति।नम्रत्ेन प्रहत्वेनैवोन्नमन्त ओत्नतय प्राभरुवन्त । तथाभावस्थैवोत्रय- 
हेत॒त्वादिति भाव. । प्रेषा युणकथनै सद्णवणेनै खान्युणान्खकीयान्तोजन्यादी. 

न्ख्यापयन्त अकययन्त । न लात्मप्रशंसया । तादृग्भावस्येव निजगुणप्रकटनहेतु- 

त्वादिति भाव । परार्थे परप्रयोजननिर्धहणे वितत विस्तृतौ एृथुतरौ महते चार 
म्भयननौ प्रारम्भोत्साहौ च येषा ते तथोक्ता सन्त एव खाथान्ख प्रयोजनानि संपा- 

दयन्तो निष्पादयन्त. परकायैसाधनपुरस्कारेभेवत्मीयकाये साधनतत्परा । नत्वे- 
कान्तत हयैः । तथाभूतस्थैवात्मार्थकत्वादिति माव । क्षान््या सहनशीरत्वेनेव ॥ 
आक्षेपेण निन्दया रूक्षाक्षराणि परुषवाक्यानि तेषा मुखराणि वाचाङानि मुखानि 
येषा तानू । परषभाषिण इद्यथं । दुजनान्खलन्दु खयन्त. संतापरयन्त. । न तु; 
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चचण्डतया तथाविधत्वसेव तेषा हृच्छस्यप्रायत्वादिति भाव । अत एव सा्वर्थ- 
चयो अलखन्ताश्व्थैकरचरित्रा सन्तः सत्पुरुषा जगति रोके बहुमता बहुमा- 
निता. सन्त. कस्य वा पुंसो नाभ्याचेनीया न पूजनीया इति काकु । सर्वैषा- 
मप्यभ्य्चेनीया एवेखर्थः । खण्धराषएृत्तम्--श्रभैरयाना चये त्रिमुनियतियुता 
सग्धय कीर्तितेयम्" इति लक्षणात् ॥ 

इति नीतिशतकव्याख्याने सुजनपद्धतिवर्णैनं नाम षष्टं दशकम् । 

अथ परोपक्रारपद्धतिः। 
म सौजन्य परोपकारफरुकत्वात्तनिरूपणानन्तरं परोपकारपद्धतिं वर्ण- 

यु न 

भवन्ति नघ्नास्तरवः फलोदमे- 
नेवाम्बुभिदुंरविरस्बिनो घनाः । 

अचुद्धताः सत्पुरुषाः सखद्धिभिः 
स्वभाव एवेष परोपकारिणाम् ॥ ६१ ॥ 

भवन्तीति । तरव" पनसरसाखादिद्रक्षा फलेोद्रमै फएल्भारेनंघ्ा अवनता भव- 
न्ति। घना मेघा नवाम्बुभिनूतनोदकैस्पलक्षिता सन्तो दूरविरुम्बिन. सर्व॑ प्रवष- 
णार्थमन्तरिक्षसंचारिणो भवन्ति ! सत्पुरुषाः सखदधिभिस्परक्षिता अप्यचुद्धता अ- 
जुचण्डा भवन्ति । तीक्ष्णखभावा न भवन्ति ! (अनर्थिता- इति परटेऽयाचिता । 
याज्या विनैव परहितमाचरन्तीयर्थ. ¦ तथा एष उन्कनिजनभ्रत्वादिव्यवदहार 
परोपकारिणां परहिताचरणतत्पराणा खभाव निसगेसिद्ध एव । न त्वादार्यक 
इवयर्थ. ! महान्तो हि परोपकाराथं ढं क्ेशत्वेन न गणयन्ति । तेषा खाभाव्या- 
दिति भाव- । तदुक्त--परोपकाराय फर्ति द्रक्षा. परोपकाराय वहन्ति नय.1 
परोपकाराय चरन्ति गाव- परोपकारार्थमिदं श्चरीरम् ॥" इति । अथौन्तरन्यासो- 
ऽलकारः । वंशस्थव्र्तम्-'जतो तु वंरस्थमुदीरित जरो" इति रक्षणात् ॥ 

अथेषा सुख्यमण्डनसंपत्तिमाद- 
श्रो श्चुतेनेव न ङण्डलेन 

दानेन पाणिने तु कङ्कणेन । 
विभाति कायः करुणाकुःटखानां 

परोपकारेण न चन्दनेन ॥ ६२ ॥ 
ध्रोत्रभिति । करणाकुखाना दयाद्यूनाम् । परोपक्रारिणापिदय्थं । श्रोत्रे कणैः । 

'कर्णशब्दमहौ श्रोत्रम् ̀ इद्यमर । श्रुतेन धर्मशाखश्रवणेनेव विभाति प्रकाशते, 
कुण्डेन खुवर्णमणिमयकर्णभूपणेन न तु विभाति । पाणिदैस्तो दानेन सत्पात्र 
दयगेन विभाति, कङ्कणेन कनकवल्येन न वु विभाति । कायो दे् परोपक्रा- 
रेण परेषा हिताचरणेन विभाति, चन्दनेन कस्तूरीघनसारविमिधितपरारीरपह्- 
टेपेन तु न विभाति ! महात्मनां श्रवणादिकमेव खाभाविक्र मण्डनं नन्यत् । 
"तस्य नश्वरत्वादिति भावः । इत्तसुपजाति. ॥ 
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यदुक्त अनर्थिता- सत्पुरुषा ` इति तदेव प्रप्चयति-- 

पद्माकरं दिनकयो विकच करोति 
चन्दो विकासयति कैरवचक्रवालम् । 

नाभ्यर्थितो जरखधयेऽपि जट ददाति 
सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः ॥ ६२॥ 

पदयाकरमिति । दिनं दिवसं करोतीति दिनकर सूयः । इनो हेतु-' इया- 
दिना टभ्रयय । अभ्यर्थितो न भवतीति नाभ्यर्थित । न याचित सन्निय्थैः। 
नश्षब्दस्य सुप्सुपेति समास । पद्माकरं पद्मवनं विकचं विकसितं करोति । श्रपुलो- 
त्फुषटसफुषव्याकोशविकचस्फुटा । फुषठशचेते विकसितेग्लयमरः । तथा चन्द्रोऽपि 
कैरवचक्रवारं कुमुदषण्डम् । “सिते ुमुदकेरवे" इयमरः । विकासयति व्याको- 
चयति । तथा जलधरो वारिवाहोऽपि पचायच् । नाभ्यर्थित. सनव जर ददाति 
ग्रवषैति। तथा हि सन्त सप्पुरुषा. खयम् । अयाचिता एवेदयर्थं । परेषां 
दिते हिताचरणे विहिताभियोगा कृतामिनिवेशाः न त्ववबोधिता इयर्थः । 
अतो युक्तमेव हिताचरणमेतेषामिति भाव । सामान्येन विरोषसमर्थनरूपोऽ- 
थोन्तरन्यास्र “सामान्यविशेषकायेकारणभावाभ्या सद्टप्रकृतकायसमर्थनमधौ- 
न्तरन्यास ` इति सर्वखसूत्रम् । वसन्ततिरुकावृत्तम् ॥ 

अथ व्यापारतारतम्येन पुरुषाणासुत्तमादिभेदमाद- 

एते सत्पुरुषाः पराथेघरकाः स्वाथीन्परित्यस्य ये 
सामान्यास्तु पराथेमुद्यमश्चतः स्वाथोविसोघेन यें । 

तेऽमी मायुषराक्चसाः परहित स्वाथीय निन्नन्तिये 
ये तु घ्रन्ति निर्थैक परहितं ते केन जानीमहे ॥ ६४॥ 

एते इति । ये पुमांस. खाथोन्खप्रयोजनानि । “अर्थोऽभिधेयरेवस्वुभ्रयो- 
जननिदृत्तिषु" इत्यभिधानात् । परिलखज्य यक्त्वा परार्थधरका पररप्रयोजनसंघ- 
टनशीला । एते सत्पुरुषा पुरुषोत्तमा । सर्वस तेरेवाभिव्यक्तत्वादिति भावः । 
ये तु खार्थखाविरोधेनपैषम्येण । खार्थनिववाहतस्परत्वेतैवेयथं । परार्थ 
परप्रयोजननिवाहार्थमुयमभ्रत उद्ोगभाजस्ते सामान्याः साधारणा । मध्यम- 
पुरुषा इयर्थ । ये तु खाय खार्थनिष्पत्त्यथं परहितं निघ्नन्ति नाशयन्ति 
तेऽमी मादुषराक्चसा मादुषशब्दवाच्या राक्षसा । तथा रुराचारतस्परत्वात्पुख- 
पाधमा इृलयर्थं । ये तु निरर्थकं निष्फलम् । प्रयोजननिष्पत्तिराहित्येनापीति 
यावत् । परहितं घ्रन्ति ते पुमास के वा कथंभूता वान जानीमहे । उक्ततनि- 
विधपुरुषविलक्षणत्वात्ताञ्ज्ञातुं न शक्कम इदयर्थं । अत एव परमनीचा इयर्थ. । 
# यः श्रियांसत्पक्षाश्रयणं कर्तैव्यमायुष्मतेति भावः । शारदूलबिक्री- 

तम् ॥ 
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अथ सनिमच्रखक्षणमाह-- 

पापाञ्निवास्यति योजयते हिताय 
गुद्यं निगूहति गुणान्प्रकलीकयोति । 

आप्द्रतं च न जहाति ददाति काले 
सन्मिजरक्षणमिद् प्रवदन्ति सन्तः ॥ ६५ ॥ 

पापादिति । पापात्पापाचरणान्निवारयति निवर्तयति । धर्मोपदेशेन दुष्कर्यभ्र- 
वृततर्विरमयतीदयर्थः । “लुय॒प्साविराम- इद्यादिना पञ्चमी \ हिताय योजयते । 
सत्कमीचरणाय भ्रवर्वयतीयर्थः । यद्रा प्रेयःसंभ्रहाथं ब्रोत्साहयतीयर्थः । गुदं 
गोप्यं निगूहलयाच्छादयति न कुत्रापि प्रकटय तीदयर्थः । गुणान्सौशील्यादिसद्वणा- 
न्प्रकरीकरोति अरद्यापयति । न तु निगृहतीदयर्थः । आपदूतमतिसंकररस्थमपि न 
जहाति न यजति 1 (तन्मित्रमापदि खे च समक्रियं यत् इत्युक्तत्वादिति भावः । 
कारे व्यसनादिद्वमये ददाति वाञ्छितं दिशति । तदिदं पापनिवारणा- 
दिकं सवे सन्तः सत्पुरुषाः सन्मित्रसयाकेतवखहदो रक्षणं खरूपं भवदन्ति । 
वसन्ततिरुकादरत्तम् ॥ 

पुनस्तदेव क्षीरनीरद्ान्तेन वर्णयति-- 

क्षीरेणात्मगतोद्काय हि गुणा दत्ताः पुय तेऽखिखाः 
श्चीरोत्तापमवेश्ष्य तेन पयसा स्वात्मा खनो हुतः 

गन्तु पावकमुन्मनस्तदम वडृष्टरा तु मिञपद्ं 
युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मे्नी पुनस्त्वीदरी ॥ ६६ ॥ 

्षीरेणेति । क्षीरेण ( कत्री ) आत्मानयुपगतं प्राप्तं यदुदकं जलं तस्मे । खा- 
त्ममिभ्रितजखयेदयथः । पुरा पूव ते प्रसिद्धा अखिखाः समस्ताश्च गुणा निजमा- 
घुयेधावल्यादियुणा दत्ता हि वितीणीः खड । खयुणप्रदानद्वारा मैत्री सेपादिते- 
दर्थः । अतः क्षीरोत्तापं क्षीरसय श्रपणाथं अमो निक्षिप्य दुग्धस्योत्तापं संताप- 
मवेक्ष्य तेन क्षीरमिक्नितेन पयसोदकेन । "पयः क्षीरं पयोऽम्बु चः इयमरः । 
स्वात्मा खशरीरं कृशानौ बहौ इतः । मिच्संतापासहनात्संशोषित इयर्थः 1 
ततस्ततक्षीरं (कवरं ) मि्रख जलसयापदं संश्ोषरूपां विपत्ति दष्ट पावकं वहिं ग. 
नतुभुन्मन उद्युक्तमभवत् । “उत्क उन्मनाः" इति निपातनःत्साघुः । जर्संशोषणे 
क्षीराणां बहिर्निगैमनसंभवादिति भावः । तदनन्तरं तेन जलेन युक्तमित शा- 
म्यति प्रशान्तं मवति । श्शमामष्टानां ~ इति दी्षैः । तथा हि सतां मैव सोहदा- 
देम् । सैच्री व्याख्याता । दशी पुनः परस्परनव्यसनासटनक्षीखा ख् । अत एत- 
युक्तमिति भाव. । अत्र खभावसिद्धस्य क्षीरनीरन्यवहारस् परस्यरसंतापद्दन- 
हेतुकत्वेनो्यक्षणाच्कियानिमित्तक्रियाखरूपोश्रक्षा । सा चोक्तारथान्तरन्यासनिम्यू- 
देदयनयो्विजातीयसंकरः । शादूखविकीडितम् ॥ 

अथेतन्मादात्म्यमाद-- 
इतः स्वपिति केदावः कुरुमितस्तदीयद्धिषां 

इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः शर्ते । 
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इतोऽपि वडवानलः सह समस्तसंववैके- 
रहो विततमूर्जितं भरसहं च सिन्धोवेपुः ॥ ६७ ॥ 

इत इति। इतोऽसमिन्प्रदेशे केशवो विष्णुः । कुक्षिस्थाखिख्भुवन इति भावः ! 
खपिति योगासुसंघानेन निद्राति । शदादिभ्य सार्वधातुके" इतीडागमः । इतो- 
ऽसमन्ध्रदेशे त केशवस्येमे तदीया । लदादितवादृद्धाच्छ । ये द्विषो हिरण्या- 
क्षरावणादयस्तेषा कुल समूद तिष्टतीति रोष. । इतस्तोऽन्यसिन्प्रदेऽपि 
शरणार्थिनां रक्षणाभिलषिणाम् । शरण गरहरक्चित्रो ° इद्यभिधानात् । शिखरि- 
णां मेनाकादिपर्वेताना गणाश्च शेरते खपन्ति । शी रद्र" इति रुडागम । 
इतस्तस्मादप्यन्थसिन्प्रदेशे समस्ता ये सवर्का. प्रख्यकारुप्रव्षिमेधविरोप्रा । 
अतं एव पुष्करावतेकसङ्गया च व्य॒वहियन्ते । तैः सह वडवानलोऽपि वसति । 
तसस्सिन्थो समुद्रय वयु शीरं विततं केशवावतारत्वेन विस्तृतं उचित 
डवान छाश्रयत्वेऽप्यतिवर्धिष्णु भरसहं पर्वेतभरणेन भारोद्रहनक्षमं च । अहो । 
अग्रमेयाजुभावस्वेना्न्ताश्वयैमिलथे । अत्र रश्चयोजनपरिच्छिन्नय समुदरसखाप- 
रिच्छिन्नकेरावायवतारलकथनादपिकम्रमेदेऽटंकारः --आधाराधेययोरायुरूष्या- 
भावोऽधिको मत ` इति लक्षणात् । पुथ्वीदरत्तम् ॥ 

सथ परहिताचरणपराकाष्ठया द्वयोरेव जन्म सफलम् , न त्वन्येषामिाद-- 

जातः द्रुमः स एकः पृथुशरुवनभरायापितं येन पृष्ठ 
श्लाध्य जन्म धवस्य भ्रमति नियमितं यत्र तेजस्विचशऋम् । 

संजातव्यर्भपक्चाः परहितकरणे नोपरिष्टान्न चाधो 
ब्रह्माण्डोदुम्बरान्तर्मशकवदपरे जन्तवो जातनश्रः ॥ ६८ ॥ 

जात इति । किं बहुना ! अचतारेष्वपीलयध्याहा्यैम् । एक केवलः स दर्म 
आदिकूमावतार एव जात । जन्मराभवानिलयर्थ, । कुतः । येन कूर्मेण पृथुम॑हान्यो 
भुवनभरधेतुदेशाविष्पभारससमे । तद्रहना्थैमिदर्थः । पृथु विपुरमिति प्रथक्पद्- 
वा। पष्ठ निजकृूपेरतलमर्पितं दत्तम् । निरन्तरमध प्रदेशस्थिद्यादुभेरभुवनभारजनि. 
तङ्केश सोढ इयर्थं । तथा धुवस्यौत्तानपादस्य जन्म छछाध्यं सफरुलोकप्रशस्तम् \ 
कुत. । य॒त्र यस्मिन्धुवे तेजखिना यरहनक्ष्रादीना चकं रिञ्युमाराख्यं महनक्षच्र- 
मण्डल वा नियमितं निथुक्त सद्धमति पयावर्तते । तत्रभवान्भगवद्नुग्रहवरात्सक- 
रलोको्नतमेररिखररिलामणिश्वुवः खायत्तत्येन तेजखिचक्रं अवर्तयतीति श्रीवि- 
ध्णुपुराणभागवतादिकथाचुसंधेया । तत किमत आह -परहितकरणे परोपकाराच- 
रणविषये । व्यर्थो निरर्थोऽसमर्थं । अप्रयोजक इति यावत् । प्क्ष संजातोयेषाते 
संजातव्यर्थपक्षाः । न तु सजातपरदित्तकरणसमर्थपक्षा इलयर्थं । सापेक्षत्वेऽपि 
गसकेत्वात्समास । अपरे उक्तोभयाद्न्ये जन्तव प्राणिन । नैच्योद्धावनाथेकोऽयं 
जन्तुरब्दश्रयोग । उपरिष्न्न । भ्रुवघदुपरिभगेऽपि वर्तमाना न भवन्तीद्यर्थ. । 
अधश्च न । कूमेवद्धस्ताद्वतेमाना अपि न भवन्तीयर्थ. । कि तु उदुम्बरो जन्तु- 
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फरद्यत्रश्चविक्चेषस्तख फलमुदुम्बरम् । “उदुम्बरो जन्तुफरो यज्ञाङ्गो हेमदु- 
ग्धकः' इयमरः । फटे दकः इति छक । ब्रह्माण्डमुदुम्बर तस्यान्तरन्तराे । 
अन्ययमेतत् । ये मशकास्तैस्वुल्यं तद्रत् । न्तेन तल्यं किया चेद्र ति.” इति वति- 
श्रयः । जाता उत्पन्नाश्च ते नशे जातनष्टश्च । भवन्तीति रोषः । ज्ातानु- 
टि्वत्पूर्वकारसमासः । यतो न तै. किमपि साधितम्, अतो मशकवन्निष्फ- 
रजन्मभि. किमन्यैरिति भाव । रूपकोपमयो. संकरः । खग्धराषृत्तम् ॥ 

अथ विधेयलोके संबोधयन्सदाचारं रिक्षयति- 

तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मदं पावे रचतिमा कथाः 
सत्य नृह्यजुयाहि साधुपदवीं सेवस्व विद्धज्नम् । 

मान्यान्मानय विद्धिमोऽप्यज्नय प्रख्यापय पश्यं 
कीर्तिं पार्य दुःखिते कुर दयामेतत्सतां चेष्टितम् ॥६९॥ 

तृष्णामिति । हे जनेदत्राध्यादयायं सर्वत्रापि मध्यमयुरषभ्रयोगसंभवात् । अल- 
स्येषु परधनेषु राभाभिकाषस्तृष्णा तां छिगिधि वेराग्यशखेण विदारय अन्यथा अ- 
नेकाशापाशनिवद्धत्वेन छेशभागित्वं स्यादिति भाव । परिभवादिपूत्प्यमानेषु को- 
धेप्रतिबन्धः क्रमा तां मन सेवख।! अन्यथा उग्मभावेन का्थैहानि. सादिति भाव.। 
मदं विद्याजनितदषं जहि विज्ञानेन विनाश्य ! अन्यथा विवेकश्युन्यतया अका्यैक- 
रणप्रटृतावन्थंप्रा्चि स्यादिति भाव । पापे पापकमोचरणे रतिं प्रतिमा छथ 
अक्ञानेन मा कार्षी" । किंतु “घम चरः इदयाद्युपदेशवचनेन सत्कमौीचरण एव मतिं 
कर्विलर्थः । अन्यथा निरयपातत- स्यादिति भावः । करोति थास् । न माड्- 
योगे" इदययूप्रतिषेधः । सव्यं सूठरृत ब्रूहि । (सदयं वदः इति वचनेन यथार्थमेव 
वचनं वदेलर्थं । अन्यथा (नानृतात्पातकं परम् इति न्यायाद्विवेकित्वप्रसक्ति 
स्यादिति भावः | साधुपदवीं सन्मगेसनुयाहि धर्मराचानुरोधेनायुसर । अन्य- 
योःपथप्रतिपन्नत्वे दोषापत्ति स्यादिति भावः । विद्रननोपदेशेन कृतार्थीकरण्ीर 
विद्वज्नं पण्डितमण्डङ् सेव ! “यस्तु पय॑रते देश्ान्यस्तु सेवेत पण्डितान् । तख 
विस्तारिता बुद्धिस्तैरविन्दुरिवाम्भसि ॥* इति वचचाद्वुद्धिवेशवयाथे श्ुश्रूपस । 
अन्यथा बुच्य्रैरदयाशिक्षिता्यमियोगः स्यादिति भाव । मान्यान्पूल्यान्मानय 
यथाई पूजय । अन्यथा समासमाभ्यां विषमसमे पूजे" इति गौ तमसुत्रात् "अपू 
ज्या यच्र पूज्यन्ते पूज्याश्चैवावमानिता । अयशो महदाप्रोति धनाद्धमोच् दीयते॥ 
इदयादि स्रणाच, अन्यथा अकीर्तिं सुक्रतयनदीयमानत्वरूपा श्रेय प्रापि. सया- 

दिति भावः। क्ति बहुना विद्विषः शत्रूनपि किञुतान्यानचुनय “सम. शनौ च मित्रे चः 
इति भगवद्रचनास्प्रसादय । अन्यथा रन्ध्रेषु पातयिष्यन्तीति भाव । प्रश्रयं 
रुवौचायौदिषु न्रत्वम् । विनयमिति यावत् । प्रयाप्य । शुरो नप्रता' इत्युक्त- 
त्वात् । प्रकटय । अन्यथा दुर्विनीतत्वापवादप्रसन्नः स्यादिति भावः। कीर्तिं पाख्य)। 
जन्मसाफल्या्थं कीर्विनिर्वहणे प्रयल कर्विदयर्थः । अम्यथा शकषितितले कि जन्म 
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दोक विना" इति वचनाजीवन्प्रतत्वापत्ति. खादिति भावः । दु खिते । संजा. 

तदु खेषु भूतेष्विखर्थ. । तारकादित्वादितच् । जातावेकवचनम् 1 दयां दुःख- 

प्रहागिच्छारक्षणा कुर । दु खिपरं करणा" इति शाच्नानुोधात्। विधेहि । अन्यथा 

वित्तद्धब्य संभवादिति भावः । एतत्सर्वं वष्णाच्छेदादिकं सता सजनाना चेति 

व्यापारः यदि सौजन्ययद् कामी तदैवं प्रवर्त । अन्यथा पुरषार्थराभासंभ- 

वादिदयर्थं । शादृङुविक्रौडितम् ॥ 

ईरा विरला एवेति निगमयति-- 

मनसि वचसि काये पुण्यपीयुषपूणो- 
चखिभुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः 1 

परगुणपरमाणून्पर्वैतीरूतय नित्य 
निजहृदि विकसन्तः सस्ति सन्तः फियन्तः॥७०॥ 

मनसीति । मनसि वचसि काये मनोवाक्ायेषु पुण्यमेव पीयूषममरतं तेन 
पणौ । करणत्नितयेनापि सत्कमाचरणतत्परा इय्थं । पीयुषमण्तं सुधा" इय- 
म्र. । त्रयाणां भुवनाना समाहारश्चिभरुवनम् । लक्षणया त्रिभुवनस्यजनानि- 

द्यर्थः । (तद्धितार्थ- इद्यादिना समास । पाघ्रादित्वान्न च्रीत्वम् । उपकार- 
मरेणिभिर्हिताचरणपरम्पराभि. श्रीणयन्त. संतोषयन्त. । श्रन् प्रीणने" इति 
धातोश्चवरदिकाण्णिचि शतृप्रयय. । “धूञ्प्रीनो युग्वक्तव्यः" इति सुगागम । परेषा 
गुणपरमाणुच् । अयल्पगुणानपीयये । यतोऽणुनासि स ॒परमाणुरियाहुः । 

परवैतीकृदय महत्तरन्कृत्वा । अभूततद्भावे च्विः ऊयौदिच्विडाचश्च" इवि गति- 

सङ्ञायाम् कुगतिध्रादय.* इति समास । नित्यं ख्यापयन्त प्रशसन्त. । तथा 

निजहृदि खान्त करणे विकसन्तः सवुष्यन्त सन्तः सत्पुरुषा. कियन्तः कति. 
पये ! बिरखा एवेदर्थं । सन्ति । न तु सान्द्रा. । एताद्शगुणसंपत्तरसाधार- 
प्यादिति भाव. 1 "निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्त. कियन्तः" इत्येव पाठ. । 
तथा चोक्तम्--“सौजन्याखतसिन्धव.- इदयादि । माडिनीटृत्तम् ॥ 

इति नीतिशतकन्याख्याने परोपकारपद्धतिवर्णन नाम सप्तमं दशकम् । 

अथ धेयेपद्धतिः । 

रजतेमहाग्पेस्त॒तषुन देवा 
न भेजिरे मीमविषेण भीतिम् । 

खुधां विना न प्रययुर्विंराम 
न नििताथाद्विस्मन्ति चीसः॥ ७१॥ 

रन्नैरिति । देवा अमरा महान्पे. क्षीराणैवसय सबन्धिभी रन. कौस्तुभादि. 
मणिमि- । शरत रषे मणावपिः इति विश्व । यद्रा रलैः! "जातौ जातौ यदु- 
ल्ट तदलमिति कथ्यते" इति वचनात् पेरावतीनरे.ध्रव.कल्पचृक्षादिेष्ठनाती- 

+ क 

य॒वस्तुभिर्दैठुभि । न तुतुषुस्तु्ि न प्रापु । मथनसमय इति रेष । तथा बिभ्थ- 



१. नीतिशतकम् । ४३ 

खस्मादिति भीमम् । "भीमादयोऽपादाने" इलयपादानार्ये भिय मग्रयय णा. 
दिक । तथाभूतं यद्विषं कालकूटाख्यं तेन हेतुना । तस्मादिदयर्थः । न भीति 
भेजिरे न ्रापु । इति धेयौतिश्योक्ति । विषेणेदयत्र “भीत्राथौना भयहेतु. 
इत्यपादाने पञ्चम्या भाग्यम् । तथापि हेतुत्वमा्न विवक्षायां निर्देश इति मन्त्- 
व्यम् । करि तु सुधाम्त विना । श्थगिविना-" इदयादिना द्वितीया । विरामभ- 
वसानं न प्रययु । मथनादिति शेष । सुधोत्पत्ति विना न विरता इयर्थः । 
अनेन शीरुसपत्तिरक्ता । तथा हि धीरा मनखिनो निश्चिताथौत्परतिन्ञातार्थन्न 
विरमन्ति विराम न प्राञ्चुब्ति । कि त्वाफलोदयं प्रयतन्त एवेद्य्थं । अतो 
धेयंशीरुसपन्नाना देवानामपीद् युक्तमेवेति भाव । ज॒गुप्साविराम- इत्यादिना 
पचमी । "्याद्परिभ्यो रम ` इति परस्मेपदम् । अथीन्तरन्यासोऽरुकार. । 
इृत्तमुपजाति ॥ 

उक्तमेवाथे नीचादिघ्रत्तिकथनद्वारा द्रढयति-- 

भ्रारभ्यते न खद्यु विघ्नभयेन नीचैः 
प्रारभ्य विश्चनिहता विरमस्ति मध्याः । 

विचेमुह्ृहुरपि प्रतिहन्यमानाः 
प्रारन्धसमुत्तमशगुणा न परिययञजलत्ति ॥ ७२॥ 

भ्रारम्यत इति । नीचेरधमेर्वि्ेभ्योऽन्तरायेभ्यो यद्धथं॑तेन हेतुना न प्रार- 
भ्यते खड नोपक्रम्यते । कायेमिति शेषः । विघ्नोऽन्तराय प्रत्यूह." इयमरः । 
मध्या मध्यमास्तु कार्यं रारभ्योपक्रम्य विघरर्निहता विहटीकृता सन्तो विरम- 
न्ति । विरता भवन्तीदयर्थं । उत्तमा उक्छृष्टा गुणा वैर्यश्ीरखादयो येषां ते त- 
थोन्ता पुरुषश्रष्टास्तु विघरैभुहुयहु. पौन पुन्येन प्रतिहन्यमाना वंभज्यमाना अपि 
प्राग्धमुपक्रान्त कर्मं न परिदलयजन्ति न विखजम्ति । अत॒ कारकरूटवडवानला- 
दिविघ्राद्युपहतस्वेऽ्युक्तयुणसपन्नतया देवाना खुधोत्पत्तिपयन्तं मथन युक्तमिति 
श्छोकद्रयस्यापि तात्पम् । अचर प्रकरणे कुत्रचिद्धैयसख कुत्रचिद्धयस्यापि प्राधा- 
न्यनिर्देश इति द्रष्टव्यम् । (मनसो निर्विक्रारत्वं धैय सत्खपि हेतुषु" इत्युक्तल- 
क्षणं येयम् । शीरं नियतकरखोचितसत्खभाव इति विवेक । “शीर खभावे 
सद्रत्ते' इद्यभिधानात् । वसन्ततिरुकादृत्तम् ॥ 

अथोक्तगुणसपन्नसख ङच्छङृच्छरयोटुं खखखापरिगणनया कार्यसाधनत्वमाह- 

कचित्प्रथ्वीटराय्यः कचिदपि च पयेङ्शयनः 
क चिच्छाकाहारः कचिदपि च रास्योदनरूचिः | 

कचित्कन्थाधारी कचिदपि च दिव्यास्बरधयो 
मनस्वी कायोर्थी न गणयति दुःख न च छखम् ॥ ७३ ५ 

कचिदिति ! कचित्कुत्र चिदे कारे वा । प्रथ्वी ज्ञस्या यस्य सर तथोक्तः ! 
क्ठिनतरस्थण्डिरुदायनो ऽपीदर्थ । क्रचिच्र पयेङ्गे हसवृलिकातत्पे श्चयनं खापो यख 
स तथोक्तः त । यन मश्चपयेङ्पस्यङ्ः खद्र्या समा», 

यु-चि. ५ 
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शयान्निद्रा शयन खप ° इद्युभयत्राप्यमर । क्चिच्छाक एवाहारो यख \ 
जीरसाहारो ऽपीलयर्थं । क्चिच् शाव्योदने शास्यते रुचि खादो यख स तथो- 
तत॒ । षड्सोपेतखरष्टात्नमोजनसतुशोऽपीयर्थं । कचित्कन्था जीणैवघ्रशकरनि- 
भिताच्छादनं धारयति कन्थावायेपि । क्चिच्र दिव्याम्बरधर कनत्कनकपीता- 
म्बरधरोऽपि कायौर्थ कायैनिष्पत््यभिरषी । अर्थः अभिलाष तद्ानर्थीति वि- 
ग्रह । “कृदरुतेस्तद्धितन्र्तिविटीयसी इति महाभाष्ये । मनसी महामना धीर 
अदौसायामिनि ! प्रथ्वीरय्यादिनादुखं चन गणयति । पर्यदशय्यादिना सुखं 
न्च न गणयति । कितु सुखदु खयो समानावस्थयेव क्ायेसाधनतत्परो भव- 
तीर्थं । शिखरिणीढृत्तम् ॥ 

अथ धीरा लोकनिन्दस्तुतिप्राप्ता अपि न्यायमागौन्न घद्यन्तीयाद-- 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुचन्तु 
ठक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथे्रम् । 

अयव चा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्पथः प्रविचरखस्ति पद न धीरः ॥ ७९ ॥ 

निन्दन्त्विति । नीतिनिपुणा नयविशारदा निन्दन्तु कथचिदूषयन्तु वा, यदि 
अथवा स्तुवन्तु भूषयन्तु वा । लक्ष्मी. संपत्समाविरतु प्राप्नोतत वा, उत यथेष्टं 

निरगेटं गच्छतु वा । अयेवेदानीमेव मरण निधनमस्तु वा, उत युगान्तरे कल्पा- 
न्तरे वास्तु । तथापि धीरा धेयंशािनो न्याय्यान्यायादनपेतात्पथो मागोत्पद्- 
मेकपाद विन्यासमाच्रमपि न प्रविचखन्ति न भरद्यन्ति। तेषां न्यायमागीपरि- 
द्याग एवं परमाथ न निन्दास्ुलयादिरिति भाव । वसन्ततिरुकाष्रत्तम् ॥ 

ननु को धीर, सवा कि साधयतीदयाशङ्याह- 

कान्ताकटाक्षविशिखा न लुनन्ति यस्य 
चित्त न निदंहति कोपडृशानुतापः । 

तषेन्ति भूरिविषयाश्च न टोभपाह्ा 
लोक्यं जयति कृत्छमिदं स धीरः ॥ ७५॥ 

कान्तेति । यस्य चित्तं कान्ताकटाक्षा भ्यद्रतागतविश्रान्तिवैचित्येण विवर्व- 
नम् । तारकाया कराभिज्ञासतं कटाक्षं प्रवक्षते ` इति भावप्रकाशोक्तलक्षण- 
छक्षितकामिन्यपाद्गारोकितानि त एव विदिखा बाणा न दनन्ति न भिन्दन्ति। 
न समोटयन्तीति यावत् । तथा कोपक्शानुताप कोधाभिसतापश्र न निर्दहति 
न व्याकुलयति ! तथा भूरयो बख्वत्तरा विषयाः राब्दादीन्धिया्थाश्च लोभः 
परसखापहरणे प्रयल । एतेन कामादयोऽप्युपरक््यन्ते । तथा च लोभा एषं 
पाशा रनवे । बन्धनहेतुत्वात्तेषा पाशत्वारोपणम् । न तैन्ति तृष्णायुक्तं न 
कुर्वन्ति । कषेन्ति" इति पाठे न खायत्तीकुर्वन्तीयर्थं । स धीर कृत्त्मशेषं 
खोकत्रयं खगादिलोकत्रितयमपि जयति । आत्माधीनं करोतीयर्थः ! तसय न 
किंचिदप्यसाध्यमिति भाव. । वृत्त पूर्वैवत् ॥ 
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ये्यैगुणन्यक्रार कथंचिदपि न युज्यत इति सर्छन्तमाह- 

कदर्थितस्यापि हि घेर्य॑चुत्ते- 
स राक्यते घेर्यगुणः परमाम् । 

अधोमुखस्यापि कतस्य वहे- 
नोधः शिखा यान्ति कदाचिदेव ॥ ७६ ॥ 

कदूर्थितस्थेति । कुत्सितोऽ्थ कदर्थं । को कत्तत्पुरुषेऽचिः इति कुशन्द- 
सय कदादेश । कदर्थित कदर्थितस्तस्य नीचे कृतस्यापि सतो धैर्येण वृत्तिर्य- 
तेनं यस्य तस्य सवन्धि धे्य॑मेव गुण प्रमाष्टैमध कतु न शक्यते । तच दथ. 
न्त --अधोमुखस्य कृतस अवाद्युखीकरृतस्यापि वहे रिखा ज्वाला कदाचिदेव 
कदाचिदपि अवोन यान्ति! कि तूष्यैमेव प्रसरन्तीदय्थं । तद्रद्धीरस्यापि पेथै- 
गुण इति विवेक । उपजातिव्त्तम् ॥ 

मरणोयोगो वा वरम्, न तु शीरख्विख्य इदयाह-- 

वरं ज्ञोत्सङ्गाहरुरशिखरिणः कापि विषसे 
पतित्वाय कायः कठिनदपदन्ते विगतः । 

वरं न्यस्तो दस्तः फणिपविमुखे तीशष्णद् शने 
वरं वह्नौ पातस्तदपि न कृतः शीटविख्यः ॥ ७७ ॥ 

वरमिति । अयं कायो देहो गुरिखरिणोऽत्युत्रतपर्वतस्य शङञोत्सङ्गाच्च्लोप- 
रिभागाक्तापि कृस्मिध्िद्धिषमे विकटे कठिनदषदन्ते ककंशपाषाणान्तराटे परति- 
त्वा विगलितः शकरितश्चेत् , वरं मनाक्प्रियम् । तथा हस्तस्तीकष्णदश्शने विषा- 
नोभ्रद॑ष्ट फणिपतेसेखे वक्रे न्यस्तश्चेत् , वरम् । तथा वहो पातोऽभिप्रवेशोऽपि 
वरम् । कितु रीख्विख्य. सत्खभावदयाग कृतथधत्, न वरम् । मनाकि्रयम- 
पिन भवतीदयर्थं । प्राणप्रयाचचेऽपि शीरं न दाज्यमिति तात्पर्यम् । ददेवादृते 
वरः श्रेष्ठे धिषु छ्ीव मनाकिप्रये" इदयमर । शिखरिणीव्रत्तम् ॥ 

नन्वेवं दीरस्यालयन्तावद्यकत्वमुक्तम् , तद्धावे को लाभ इदयाशङ्कायामाह- 

वदहिस्तस्य जलखायते जखनिधिः ङस्यायते तत्क्षणा 
न्मे खः स्वल्पशिखायते खरगपतिः सदयः कुरङ्गायते । 

व्यारो माल्यगुणायते बिषरसः पीयूपवपोायते 
यस्यद्धेऽखिरखुटोक्रवह्टमतरं शरि सञुन्मीरुति ॥ ७८ ॥ 

वहिरिति । तख पुसो वहि. दादकोऽपीति भाव । जलायते जरूमिवाच- 
रति । तद्वच्छीतलो भवतीलयर्थ. । "ठै क्य सलोपश्च" इति कयड. । “अद्क- 
त्सावैधातुकयोः- इति दीधे । एवं सर्वत्र प्रयोज्यम् । जरनिधि. । दुस्तरोऽपीति 
भाव । कुल्यायते अल्पनदीवाचरति 1 तस्येति सर्व्रान्वयोऽवगन्तव्यः । ततक्ष- 
णात्तसिननेव क्षणे । न तु विलम्बेनेदयर्थं । मेस. खल्परिलायतेऽत्पद्पदिवा- 
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चरति । गगपतिः सिंहः । हिंखोऽपीति भाव । सय" कुरश्चायते हरिण इवाचर- 
ति) व्यार सपे ¦ विष्रोगभीषणोऽपीति भाव । माल्यगुणायते पुष्पछ्ठगिता- 
चरति । विषमेव रसो द्रव । प्राणप्रयाणहेतुरिति भाव । पीयूषवषोयते भखतब्र- 
िरिवाचरति । कस्येयाका्वायामाह-- यश पुसोऽङ्गेऽखिरलोकानामरोषजनानां 
चछटभतरमलन्तमनोहरं शीर सत्खमाव सयुन्मीरति सयुसति तस्येति स- 

बन्ध । रीरसपन्रसय दु खदेतवोऽपि सुखहेतव एव भवन्ति । अयमेव परम्- 
खाभ इति भाव । अत्र कृनथौदौपम्यप्रतीतेरुपमामेदः । इवादिरोपे द्विविधे 
णमुलि ख्यति चिड्यपि । तथा वाक्ये समाप्ते च सप्तपेषा प्रकीर्तिता ॥° इति । 
एषा ¦ उपमेदयर्थं । शादूटविकीडितम् ॥ 

अथेषा कदापि संतापो न प्रवर्तत इल्याह-- 

छिन्नोऽपि रोहति तरः क्चीणोऽप्युपचीयते पुनश्न्द्रः 1 
इति षिग्ररन्तः सन्तः संतप्यन्ते न रखोकेषु ॥ ७९ ॥ 
चिन्न इति । तरुदिछन्न सन्नपि पुना रोहत्युहच्छति । चन्द्र क्षीण कृष्णपक्षे 

दिनक्रमेण कृश सन्नपि पुनरुपचीयते प्रवधेते । इयेवं विग्शन्तो मनसखनुसदधा- 
ना सन्त शीरसपन्ना खोकेषु बन्धुजनेषु विश्येषु (४) विहृट्घु सत्खपि न सत- 
प्यन्ते । कि तु तरुचन्द्रद्न्तेनाभिवृद्धिमाशंसन्त एव सन्तीदयर्थः । आर्यामेद् ॥ 

रीरमेवारोषभूष्णमियाह- 

रेभ्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो 
इानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः] 

अक्रोधस्तपसः श्चा पभवितधैर्मस्य निव्यीजता 
स्वेषामपि सवैकारणमिद्ं रिं परं भूषणम् ॥ ८० ॥ 

रेश्वयंस्येति । रेश्वयस्य खाम्यस्य इुजनता विभूषणम्, न तु दौर्जन्यम् । 
शौय पिक्रान्तलसख वाक्संयमः वाइनियमो विभूषणम् , न लसंबद्धप्ररापित्वम् । 
ज्ञानस्य कर्तव्याकतन्यविवेकस्यात्मविषयकस्य वा उपशमो विषयोपरतिर्विभूषणम् , 
न तु रोदपत्वम् । श्रुतख शाच्लसय विनयो विभूषणम्, नतु गर्वोद्िक्तता ! 
वित्तय पात्रे व्यय सत्पात्रे प्रतिपत्तिर्विभूपणम्, न तु विरनरादिषु । 
तपसश्वान्द्रायणादेरककोध कोधराहिलयम् । क्चिस्सज्यप्रतिषेषेऽपि ननूसमास् 
इष्यते । विभूष्रणम् , न तु कोपशीर्त्वम् । प्रमवितु समर्थस क्षमा सहिष्णुं 
विभूषणम्, न तृचण्डता । धर्मस्य सरत्पात्रदानस् निव्याजता व्याजरा- 
दिव्य विभूषणम्, न तु द्रव्यनाश्दु.खम् । तथा सर्वकारणमैश्वयाीदि समस्त- 
निदानं इद् पूवोपव्ितमेकमेव शीरं सपैषामपि स्वपुंसा पर सौजन्यायपे- 
क्षयाप्युत्कृष्ट भूषणमल्कार । अतः सर्वथापि शीरमेवाशधरयणीय मिति तात्पर्थम् । 
दादूरविक्रीडितम् ॥ 

इति नीतिरातकव्याख्याने धैयैपद्धतिवर्णेनं नामाषटमं दशकम् । 
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अथ देवपद्धति । 
भ, ९ ५ [* दै 

अथ वेयंशीलयोरपि दैवायत्तत्वात्तचिषूपणानन्तर दैवपद्धति निषूपयति- 

नेता यस्य चहस्पतिः प्रहरणं व्रं सुखः सेनिका 
स्वगो दुगेमयुप्रहः खदु हरेगेरावतो वारणः । 

इत्याश्चयेबरूस्वितोऽपि वरुभिद्धय्ः परेः संगरे 
तच्यक्तं नयु दैवमेव दारणं धिभ्धिश्नरुथा पोरषम् ॥ ८९ ॥ 
नेतेति । यख बलभिदो नेता शिक्षको हितादहितोपदेशकती बुहता वाचां 

पतिवृहस्पति , न तु य कथित् । तद्वहतो. करपद्योशोरदेवतयो सुट् तसे 
शः इति गुडागमतलोषौ प्रहरणमाययुवं प्रहारसाधनं तु वञ्जं वजायुधम् । 

पवतपक्षच्छदनेऽयकुष्ठितमिति भाव, न त्र यक्किचिदयोमथम् ¦ सेनिकाः 
खरा,नतु दुवर्लाक्रिका । दुगे गु्षिस्यानं खयै खगलोक न तु मृत्पाषा- 
णादिनिर्मितम् । अनुग्रहः परिपालनताप््रय हरे खद् सकलटोक्राधीश्वरस 
विष्णो. । तस्यावरजभावेनावतीर्णत्वादिति भाव । न तु श्ुद्रदेधताया । 
वारणो गज रावत , नतु य क्थित्कलभ । इद्यनेन प्रकारेण स॒ वटभिदिन्द 
अश्वयबलान्वितोऽसाधारणत्वादद्धुतकसरशक्तिसटितोऽपि सगरे रणे परैदानवैभ- 
मो विदारित । तत्तस्मात्कारणात् व्यक्त स्फुटं यथा तथा दैवमेव शरण रक्षकम् । 
नतु पुरपश्य कम पोरपम् । हायनान्तयुवादिभ्योऽण इति युचादित्वादण् । "पौ- 
सपं पुरुपस्योक्ते भावे कर्मणि तेजसि" इति विश्च । पौरुषं पुरुषकार धिक विक् 1 
पान पुन्येन निन्यमिति भाव । ब्रधा व्यर्थम् । अप्रयोजकलादिति भाव. । धि- 
र्धि् इति (निद्यवीप्सयो ` इद्याभीक्षणये द्विरुक्ति. । तदयोगात्पौ रुषमिति द्वितीया । 
अत" पौरुषस्याकिचित्फरत्वमेवाश्चयणीयमिति भाव । “उद्योगिनं पुरुपरसिदसमुभैवि 
लक्ष्मीदक व्रधानमिति कापुरुषा वदन्ति । दैवं निहदयय कुर पौरषमात्मशक्तया 
यले छृते यदि न सिति कोऽत्र दोव ॥ इदवं वचनस्यायमेव दत्तो जल- 
्टिरिति वेदितव्यम् । अत्र साभिप्रायविरशेषणत्वात्परिकराखकार । तदुक्तम्- 
साप्रायविश्चेषण परिकर ` इति । शादूखविक्रीडितम् ॥ 

अथ बन्धमोक्षयीदहौनिष्रब्योश्वापि दैवमेव कारणमिदाह- 

भग्नाशस्य करण्डपिण्डिततनोम्खीनेन्द्रियस्य श्चुधा 
छत्वाखुर्चिवरं स्वयं निपतितो नक्ते मुखे मोगिनः 

तृ्चस्तत्पिरितेन सत्वरमसौ तेनेव यातः पथा 
स्व स्थास्तिष्टत देचमेव हि परं द्धौ क्षये कारणम् ॥ ८२॥ 

भति । आचखुमुषक- ( कतौ ) नक्तं रात्रौ विवर बिलम् । करण्ड्यैवेति 
भाव । कृता मपाद्यस्य भुभरलाद्धममनोरथसय करण्डे पिण्डिकाया पिण्डिता 
पुजीकृता तदधे तथोक्तस्य । विहारप्रसारश्चन्यतया कृच्छृदशामापन्नस्येदयर्थः । 
छुधा बुभुक्षाव्यसनेन म्खानेन्दियस् विनष्टन्ियपाटवसय भोगिनः स्ख मुखे 
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खयमेव दैववशानिपतित । ततोऽसौ भोगी ततिरितेन मूषकमासेन तृप्त सन् 
तेनैव पथा विवरेण सलरं शीध्रं यातो वदहिर्जिगय परायित । अतोदहे जना 

इति रोषः! खस्था स्थिरचित्ता सन्तस्तिष्टत । कुत । ब्रधौ क्षये च देवमेव 
परमुक्ष्ं कारण हि, न न्यत् । अतो मूपकमोगिदृ्टान्तेन खस्येमाव्यम् । न 

तु ब्रथापौरूमैरिति भाव । शादृूटविकीडितम् ॥ 
अथ दैवायतिकतदन्ययोरवध्यामाद-- 

यथा कन्दुकपातेनोत्पतल्यायेः पतन्नपि । 
तथा स्वनार्यः पतति खतिपिण्डपतनं यथा ॥ ८२ ॥ 

ययेति । आर्यो देवायतिर पतन्नपि कुतश्चित्कारणान्नीवेभेवन्नपि कन्दुक- 
पातेन द्टन्तेन यथोत्पत्युच्छरयं प्राप्रोति, तथा तद्रदेवानारयो खत्पिण्डपतनं 

यथा सान्रखरत्कवरुमिव । शइववद्वायथाशम्दौः इति दण्ब्याचायोनुशासनात् । 
पतति । निनो भवतीदयर्थं । व्रतमायुष्टुमम् ॥ 

देवोपहतस्य न कुत्रापि सुवप्राप्तिरियाह-- 

खघ्वारो दिवदधेश्वरस्य किस्णेः संतापिते मस्तक 
गच्छन्देशामनातप द्रतगतिस्तालस्य मूर गतः । 

तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भश्च सरान्दं शिरः 
ग्रायो गच्छति यत्र देवहतकस्ततरेव यान्त्यापदः ॥ ८४ ॥ 

खल्वाट इति । खल्त्राट खभावटप्रलोभिरस्को मस्तके निजरिरसि दिवसे- 

श्वरस्य सूथैसख किरणे सतापिते सति । अनातपमातपशुल्यं देश प्रति इतगतिः 
शीध्रगमनो गण्डन्सन् तार्य ताखव्रक्षय मूक गतस्ताखाधस्तात्तिषएठति । तत्रापि 
तारपूटे पतता द्रन्ताद्रल्ता महाफलेन प्रथुलतरफट्ेनासय खलारसख शिरः 
खशिर शाब्देन पटपटायमानेन सहितं सशब्दं यथः तथा भग्र विदलितम् ! ननु 
कुत एतदिल्याशङ्खय दैवप्रातिकूल्यादियाह--दैवहतको दैवोपहतः । देवानुप्र- 
हशन्य इव्यर्थं । यत्र यस्मिन्देशे गच्छति यं देशमुददिदिय गच्छति, तत्र तसुद्ि- 
दयेवापद उपद्रवा अपि प्रायो भूम्ना यान्ति । तदेतन्मशकभयाद्वामं विहाय 
गच्छतोऽरण्ये व्या्रम्रहणममूदियर्थं । शादूलविक्रीडितम् ॥ 

अतो दैवमेव वरीय इति मम बुद्धि. प्रवर्तत इदय!ह- 

गजभुजगविहंगम वन्धनं 
दारिदिवाकस्योश्रह पीडनम् | 

मतिमतां च विंखोक्य दरिद्रतां 
विधिरहो वलङ्वानिति मे मतिः ॥ ८५ ॥ 

गजेति । अयं खष्टर्थ. । यतोऽयन्तदु्यहाणा गजादीनां बन्धनम्, जग- 
स्रकाशकयो सू्ीचन्दमसो राहुमरहपीडनम्, मतिमता ब्रज्ञाना दरिद्रताम- 

किचनल च विरोक दृष्टा । अहो आश्वयैम् । अत॒ सवैद्यापि देववर यस्त्व 
मन्ये । दैवमेव मूलमिति तात्ययेम् । हतविलम्बितम् ॥ 
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एवं चद्विधेरप्यज्ञता स्यादियारयेनाद-- 

सृजति तावदशेषगुणाकरं 
पुरूषरल्रमरुकररण भुवः । 

तदपि तल्ध्रणमङ्कि करोति चे- 
दहह क्मपण्डितता विपे; ॥ ८६ ॥ 

खजतीति । विविररोषगुणाफर सकठसटहणाश्रथं भुवोऽङ्करणं मण्डनं पुरष्- 
रलम पुरपश्रेष्ठ खजति तावत् निमौति खट । तत्त किमत आदह-तदपि तथापि । 
सजत्तपीलयर्थं । तत्पुरुषरलं क्षणभद्वि क्षणमात्रेण मङ्रम् । नश्वरमिलयर्थः । क- 
रोति चेत् विधेरपण्डितता मौव्यम् । अहह कम् । अतिकृच्छमिति विपादाति- 
सयाभियोतकमदहेति । व्रत्त पूर्ववत् ॥ 

कथचिदपि देवयोगो न रक्त द्याह-- 

अयम्रतनिधान नायकोऽप्योषधीनां 
रातमिषगयुयातः शंञरुमूशध्ोऽवतंसः। 

विरहयति न चैन राजयक्ष्मा शदाङ्क 
हतविधिपरिपाकः केन वा टङ्कनीयः ॥ ८७ ॥ 

अयमिति! अग्र परिद्दयमानश्वन्द्रोऽखतस्य निधानं स्थानमपि, ओषधीनां 
सजीविन्यादीना नायको नेतापि, गतभिपरजा नक्षत्रेण शतेन भिषग्मिवैयेश्च अनु- 
यातोऽजुखतोऽपि, कि बहुना शंभो सक्ररुलोकक्षेमंकरस्य शंकरस्य मूर्धोऽवतंसः 
शिरोभूपणमपि, एनयुक्तविरोषणविशिष्ट शाङ्खं राजयक्ष्मा क्षयसोगो नच विरहयति 
न सजति खद । अतो हत विधेनष्टेदेवसय परिपाको नियोगः केन वा पुंसा लद्र- 
नीय । न केनापीदयर्थं । हतेति निर्वेदानुसवानार्थक्र । राजयक्ष्मेव रज्ञश्च- 
न्द्रस्य यक्ष्मा, राजा चासो यक्ष्मेति वा विग्रह् । यथा बाहट --“अनेकयेगादु- 
गतो बहुरेगपुेगम- । राजयक्ष्मा क्षयोऽरेषरोगराडिति च स्त 1 इति। 
माटिनीडृत्तम् ॥ 

मनोनियन्ताप्ययमेवेति सखायं सबोधयति- 

प्रियसख विपदण्डाघातप्रचातपरस्परया- 
परिचयवङे चिन्ताचक्रे निधाय विधिः; खः । 

स्रदमिव' चखात्पिण्डीरकदय प्रगस्मङुखाटव- 
दमयति मनो नो जानीमः किमच्र विधास्यति ॥ ८८ ॥ 

प्रियति । ् रियश्वासी सखा च प्रियसखस्तख सुद्धि प्रियसख शराजाह.सखि- 
स्यष्टच्ः । खल राठेऽय विधि" प्रगल्मकुखटेन तुल्यं प्रगल्भक्ुलालवत् । प्रोटक्- 
म्भक्रार इवेलय्थैः । (तेन तुल्यं क्रिया चेद्रति ` इति वति । मनो मदीयचित्त गद् 
मृत्तिकामिव बलात्सामर्भ्यासिण्टीकरय कपाटीकृद्य । विपद् आपदो दण्डाघाता 

मुदरटहनानीव तेषा प्रवाताना च या परम्परा पौचःपुन्येनाष्ृत्ति- तखा यः 
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परिचय संस्तरो निबिडावयवप्रस्परसंनिवेशश्च स एव बरु दव्य यस तर्सि- 
शिन्ताचकरे चिन्ता चकमिव तस्मिन्निधाय अमयति । अच्र भ्रमणे किं विध् 

स्यति कि करिष्यति वानो जानीम । कुरारस्तु घटं करिष्यति, अयंदुरकि 
विधास्यति न जानीम इृदर्थं । हरिणीवरत्तम् ॥ 

एवमापलपरम्प्रराचरणे महद्धेर्य.वसो भविष्यतीति न मन्तव्यमिति विधिमर- 
क्षीङृलोपारभते- 

विरम विर्मायासादस्ाहरभ्यवसायतो 
विपदि महतां धेरय्वसं यदीक्चितमीदसे । 

अथि जड विधे कर्पापायेऽप्यपेतनिजक्रमाः 
कुरखुशिखरिणः श्चद्ा नेते न वा जरखरारायः ॥ ८९ ॥ 

विरमेति । अयीति प्रश्चे । अयि प्रश्चानुनययो ` इति विश्च । जडति मान्ये । 
विधे हे देवेति सवोवनव्रयम् । अस्मादुरभ्यवसायतो इुराग्रहाय आयाससस्मा- 
द्विरम विरम आभीक्ष्येन विरतो भव । 'निद्यवीग्स ` इद्याभीकषण्ये द्विरुक्ति । 

कोऽसावायास इलयारशड़ायामाह-ण्पिदि बक्छृतापरदि महता महात्मना वेयं 

न्वसमीक्षिठुमीदसे काद्से यत्त्वमस्मादायापसादिति सबन्ध । तखादयन्तासम- 

वितत्वात््वदायासयेवावरिष्टलादिति भाव । कुतो वास्मावितत्वमिदयाशद्य दण- 
न्तसुखेन द्रदयति--कव्पापाये कल्पान्तेऽप्यतिसकटेऽपि । क्रियुतान्यदेति भाव । 
अपेता विनष्रा निजक्रमा खमयौदा येपा ते तथोक्ता सन्त । एते कुरुरिख- 
रिणो महेन्द्रादिसप्तकृङाचला वा जख्यशय सप्तसषटुद्रा वा क्षुद्रा नीचा न खदु । 
कित्वयक्तम्यादा एव व्ैन्ते । अतो दष्टन्तेन धीरभेयैष्वसनसातिदुष्फरत्वा- 
त्वदायास एवावरिष्ट , न तु फठलाभ इति भाव । महे्धो मख्य सद्य सा- 
युमारक्षपवेत । विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सततैते कुरपवैता ॥7, “र्वगेक्चुषुरासर्ि- 
देधिक्षीरजलर्णेवा ` इति । वृत्त पूर्ववत् ॥ 

तथापि देवमेव रारणमिलाह- 

दैवेन प्रभुणा स्वयं जगति यद्यस्य प्रमाणीडृतं 
तत्तस्योपनमेन्मनागपि मह न्नेवाश्रयः कारणम् । 

स्वांशापरिपूरके जलधरे वषेत्यपि प्रल्यद् 
सष्ष्मा एव पतन्ति चातकमुखे दविजाः पयोबिन्दवः ॥ ९० ॥ 

देवेनेति । प्रभुणा समर्थेन दैवेन जगति रोके यख पुसो यद्वस्तु प्रमाणीकृतं 
निदिष्टम्, तद्रस तस्योपनमेत्सगच्छेत् । मटानाध्रयो मनागीष्रदपि नैव कारणं 
न साधने हि । बहुंफलप्राप्तातरिति शेष । तत्र दन्त -स्वीशापरिपूरके सक- 
रुरोकमनोरथपरिपू(के सकलदिगन्तव्याप्तफल्के वा जलधरेऽम्बुवाहे । पचा- 
द्यच् । अहन्यहनि प्रयहम् । अव्ययं विभक्ति- इद्यादिनाव्यमीभाव. ! अहश्च 
नपुसकादन्यतरस्याम्' इति समासान्त । कषति सलयपि चातक सोकक- 
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पक्षिणो सुखे चश्ुपटे सृक्ष्मा अणव एव तथापिद्रौवात्रयोवा द्वि्रा एव । 
संख्ययान्ययासन्न-* इत्यादिना बहुव्रीहि । "बहु्रीहै सद्येये डजबहुगणात्” 
इति उचम्रलयय । पयोबिन्दवो जर्कणा पतन्ति । नत्वा्रयमदत्तया बहुजल. 
खाभ , तत्रापि दैवेव नियन्तृन्वादिति भाव । तस्मात्सर्वदा दैवमेव शरण 
मिति तात्पर्यम् । श्तोककश्चातक समा. इलयमर । शादूखविक्रीडितम् ॥ 

दति नीतिशतकव्याख्याने देवपद्धतिवर्णनं नाम॒ नवर्म दशकम् । 

अथ फर्मपद्धति,.। 

यदुक्तं “दैवेन प्रभुणा- इद्यादिसदर्भण दैवथैवायन्तावर्यकत्वम् , तस्यापि 
कर्मनियम्यत्वेनाखातन्या तिरयेन देवपद्धतिनिरूपणानन्तर्थेण क्पद्धति निरू. 
पयिष्यस्तत्रापि सवैदेवनियामकत्वेन विघेस्तचियामकत्वेन कर्मण प्राबस्यमिति 
परम्प्ररामनुविदधाति-- 

नमस्यामो देवाश्नचु हतविधेस्तेऽपि वराग 
विधिर्चैन्यः सोऽपि प्रतिनियतकर्मकफलटद्ः । 

फर कमोयत्तं यदि किमपेरेः किच विधिना 
नमस्तत्कर्मभ्यो विधिस्पि न येभ्यः परभवति॥ ९९॥ 

नमस्याम इति । देवानिन्द्रादीन्नमसामोऽभिवादयाम । न त्वेकान्ततयैते- 
घामेवाभिवा्यत्वम् , तन्नियामकस कसयचिद्धिधेविंयमानत्वात्सोऽप्यभिवाद्य एवे- 
लयारयेनाद-ते देवा अपि हतो यो विधिन्रह्या तख वशगा ननु नियम्या. 
खड । अतो विधिरपि वन्यः । न स्यापि खातनरयमिदयाह-- सोऽपि विधि- 
रपि प्रतिनियतं यत्कर्मण एके फलं तददा तीति तथोक्तो यत्फलं कमण प्रति- 
नियत तस्प्रद् । न तु खतच््र इदयर्थं । तया च फर कमीयत्त यदि कर्मावीन चेत् 
अपरैर्देवै कि विपिना च किम् । न किचिदपीदयर्थं । तस्य न फठदानखाम्या- 
दिति भाव । तत्तसात्कारणात्कर्मभ्यो ज्योातिष्टोमतपोदानादिरूपभ्यो नम । 
यतो विधिरपि येभ्य कर्मभ्यो न प्रभवति न समर्थो भवति। खातन्रयेण भ्रवरततेर- 
भावादिति भाव । अचर पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरं प्रत्युत्कर्पावहलान्माखदीपकाद्योऽ- 
रकार" । लक्षण तूक्तम् । दिखरिणीष्तभ् ॥ 

०००८०१०० 

१ ण्तदनन्तरम्-- 

व्येनेवःम्बरखण्डेन संवीतो निशि चन्द्रमा । 
तेनेव च दिवा भाजुरह्ने दौ्लयसेतयो. ॥ 

येनेति। निश्चि रात्रौ चन्द्रमा येनैव यावताम्बरखण्डेन वखलश्रकठेन सवीत आच्छा- 
दित । भवतीति जेप । दिवा अहनि तेनेव तावता चाम्बरखण्डेन भानु सू. संवीतो 
भवति । घत पतयोशन्द्रसूर्ययोर्दोर्िलय दुगतित्वम् । प्रकाश्चतेऽप्यम्बरखण्डमात्रसंछादि- 
तत्वादिल्र्थ. । अद्यो इयारर्ये । एतच्चापि दैवकृतं चोघमेवेत्यथ; ॥ इत्यधिकः कथित. 
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यदुक्तं “विविरपि न येय. प्रभवतिः इति, तत्प्रप्चयति-- 

ब्रह्मा येन कुरारवन्नियसितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे 
विष्णुर्यन द्रावतारगहने क्षिप्तो महासंकटे । 

रुद्रो येन कयपालपाणिषुरके भिश्चाटन सेवते 
सूर्यो भ्राम्यति निद्यमेव गगने तस्मे नमः कर्भणे ॥ ९२॥ 

बरह्येति । येन कर्मणा कत्री ब्रह्मा चतुभुखो त्रह्माण्डमेव भाण्ड तसोदरे 
कुलाखेन कुम्भकारेण तुल्यं कुलालवन्नियमितो विविधवस्तुनिमाणकर्मत्वेन निय- 
मितो नियोजित । येन विष्णु कुक्षिस्थाखिलमुवनोऽपि महासकटे ऽतिकरच्डतरे 
दशावतारा एव गहनमरण्यानी तत्र क्षिपतो निकिप्त । येन कर्मणार् । मत्य 
जयोऽपीति भाव । कपाङ ब्रद्मचिर एव पाणिपुटक करतरस्थभिक्षाहरणोचित- 
भाजनं भिक्षाटनं सेवते । कपारस्थभिक्षान्न मुद्रे इयं । किच येन सूर्योऽपि 
सकर्लोकप्रकाशकोऽपीति भाव. । नियमित इति रेष. । गगनेन्तरिक्ष नियमेव । 
न तु क्षणमात्रमपि विश्रमावकाश्न इति भाव । भ्राम्यति परिवर्तते। वा धरार 
इत्यादिना विकल्पात् दयन्प्रयय । तस्मि सकरनियन््रे कर्मणे नम॒ । तथा- 
भूतस्येवाभिवादनोचिद्यादिति भाव ।! शादूविक्रीडितम् ॥ 

एव शटोकद्येन सकरुनियामकत्वकथनपूर्वकमभिवाद्नत्वोपयोगात्खयमभि- 
वाद्य संप्रति बहुश्रयोहेतुत्वात्तखयोपादेयतामाह-- 

या साधूश्च खछान्करोति विदुषो मूखौन्हितान्देषिणः 
प्रयश्च कुरुते परोक्चमश्रतं दाखादरु तत्क्षणात् । 

तामासधय सक्कियां भगवतीं मोतं फं वाञ्छितं 
हे साधो वयसनेगणेषु विपुरेष्वास्थां चथा भा थाः ॥९२॥ 

येति ! या सक्या खलाश्च दुजनानपि साधून्करोति । मूखौनज्ञानिनोऽपि 
विदुष पण्डितान्करोति ) द्विषिणोऽपि दितान्पुहद करोति । परोक्ष अतीन्ियममि 
वस्तु प्रयक्षमिन्दियगो चर कुरुते । तथा हाखाहरं विषमपि तत्क्षणात्सय एवागरर्त 
करोति । तादक्सामभ्यं संभवादिति भाव । अत हे सायो सनन निपुणेति वा। 
"साघु समर्थो निपुणो वा" इति काशिकायाम् । वाञ्छितममिठषितं फल भोक्तुमि- 
च्छसि चेदिति शेषः } भगवती ता सच्छिया सत्कर्म आराधय ! तसया अगेपफल- 

दायकलादिति भाव । कितु व्यसनेर्िपुेष्वापद्धूयिग्रेष गुणेषु रजस्तम प्रशतिष् 
बृथा व्यर्थमास्थामासक्ति मा विधेहि । तस्या छेरैकफलकलादिति भाव, ¦ करोते- 
छट । न माउयोगेः इदयरूपरतिषेध । अत्र खलादीना साधुत्वादिकरणाद्- 
शक्यवस्तुकरणरूपो विशेषालकार । दत्त पूर्ववत्. ॥ 

बृद्धिटान्योरप्येतन्मूरुकत्वमेवेयाह-- 

शुभं सद्म सविभ्रमा युवतयः श्वेतातपनोज्वला 
रक्ष्मीरिव्यवुभूयते चिरमलस्यूते शमे कर्मणि । 
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विच्छिन्ने नितयामनङ्गकठ्टकीडान्रुरत्तन्तुकं 
मुक्ताजारमिव भरयाति द्टिति धदयदिशो दह्यताम् ॥९४॥ 

छ्रमिति । चिर चिरकार्मारभ्यानुस्यूतेऽयुवतमानेऽपि । “षिवु तन्त॒सता- 
नै" इति धातो कतरि क्तः । छः शूडनुनासिके च” इत्यूठि यणादेश । छ्युभे 
कर्मणि । पुराकृतविशेषे संभवति सतीर्थः । शुभ्रं सद्य सोधादिकं सविध्रमाः 
सविरासा युवतयस्तरण्य श्वेतातपत्रेण एकश्चेतच्छत्रेणोज्वरा लक्ष्मी राज्यश्री- 
रिति! एतदखिकमियर्थं । अजुभूयतेऽनुभुज्यते । जन्मान्तरीयफल्देत॒त्वात्त- 
स्येति भाव । विच्छति छुभकर्मेणि नष्टे सति नितरामतिशयेनानङ्गकण्हो रति- 
रण स एव कडा केटिस्तया हेतुना चरुरन्भिडुरसन्तुर्थस्य तत्तथोक्तम् । रेषे 
कप्प्रयय । सुक्ताजारुमिव ध्रद्यत्सत् । सद्मादिकिमिति रेष । ऋ्ररिति द्राकर 
दिश प्रयाति । थत्र यचच सितं गेहं तत्र तत्र विनश्यतिः इति न्यायादिवि 
भाव । दद्यताम् । विरोक्यतामिदयर्थं । ब्रद्धिदान्योरसेव कारणत्वं द्रन्यमिि 
भाव 1 श्ादूविकीडितम् ॥ 

५ 

अथषामाचरणप्रकारमाद- 

गुणवदगुणवद्वा कुर्वता कायजातं 
परिणतिरवधायो यललतः पण्डितेन । 

अतिरभसकृतानां कर्मणामाविपत्ते- 
भेवति हृदयदाही शस्यतस्यो विपाकः ॥ ९५ ॥ 

गुणवदिति । गुणवद्धणयुक्तम् , अगुणवद्रुणरहिर्तं वा, यत्कार्थजातं तत्कर्वता- 
नुष्टीयमानेन पण्डितेन परिज्ञा परिणति. परिपाकावस्था यल्लतोऽतिप्रयनेन । 
सावघानेनेति यावत्. । अवधाया अतुसधेया । यलत एव कर्मजातमारब्धव्यम् । 
समालोच्य परिणतिपयन्तमिलयर्थं । अन्ययानर्थमाह-अतिरभसकृताना सह् 
साजुष्टिताना कर्मणाम् । गुणवता वेति शेप । आविपत्तरनिष्पर्तिपर्यन्तम् । विक- 
रपादाडोऽसमास । विपू्ात्पदतेर्निष्पत््यर्थत्वमुपसर्मवशाद्धातूनामनेकार्थत्वा- 
दिलखयवगन्तव्यम् । हृदयदाही मन संतापकारी । कुतः । शल्यतुल्य शल्य प्रायो 
विपाक परिपाकदशा भवति । अत सावधानेनेव कार्यजातमारम्भणीयम् । 
तथाभूतसेव चित्तसमाधायकत्वादिति भाव । मालिनीटृत्तम् ॥ 

अत् सत्छमनचुष्टातुडमधरस्कतामाह- 

स्थाल्या चदुयमय्या पचति तिरखुखट चान्दनेरिन्धनोधेः 
सावणराङ्गखाप्राचकिखति वसुध्रामरकंतूखस्य हेतोः । 

चित्वा कपृरखण्डान्वतिमिद कुरुते कोद्रवाणां समन्ता- 
स्पाप्येमां कर्मभूमि न भजति मञुजो यस्तपो मद्द्भाग्यः ॥९६॥ 
स्थाल्यामिति । स मचुज इह रोके । विदृरात्मभवति वैद्यं वाख्वाथजमणिः 

वदृ वारङ्वायजम्- इदयमर. ! "विदूराञ्ञ्यः" इति ञ्यप्रयय । अच विदूरशष्दो 
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वाढवायलयादेश्चः पयौयो वा तत्रोपच्ररितो व्रा तेन बवार्वायाद्विरेरसो प्रभवति 

स विदूरा्रगरात् तत्र संस्कृत श्याक्षेप' प्रत्युक्त । “वाखवायो विदूरं च ्रदे 

रान्तरमेव वा । न चेत्तत्रेति चेद्रयानत्वयीवदुपाचरेत् ॥° वेदू्ेम्या वेडयेम- 

णिविकारायाम् । विकारार्थे मयद्र् । स्थाल्या पात्रे चान्दनेश्वन्दनतरुसबन्धिमि 

रिन्धनौयै काष्ठमरिसिर्खर तिटपिष्टं पचति । तथा सौवणै सव्णविकौरर- 

ग खम्रेहटमुखर्कतूस देतो । अकेवृक्षनूङार्थमिलर्थं । “षष्टी हेतुप्रयोगे" इति 

षष्टी । वसुधा मुषं विल्खिति कर्षति । तथा कपूरखण्डान्कपूरकदलीकाण्डा- 
दिछत्वा कोद्रवाणा कोरदूपकाख्यससविशेषाणाम् । कोरदूषस्ु कोद्रव ` इद. 

मर । समन्तात् । सवैतोऽधिकमिलयर्थं । दृतिमव्रण कुरूते । कोऽसावीदशो 

दुभग इलयाशङ्कायामाह-इमा कर्मभूमि कमाचरणयोग्यभूमिं प्राप्य यो मन्द- 
भाग्यो निभीग्यो मनुजस्तपश्वान्द्रायणादिक्म न भजति न सेवत इति संबन्ध. । 

वैदू्यपात्रे तिख्पिष्टपचनादिप्राय कर्मभुव्यखा तपोऽनवुष्ठानमिलयर्थ. । अत 
सर्वथा सत्कमौरुष्यं श्रेयस्कामेनेति तात्पयेम् । अत्र यस्तपो न भजति स तिल. 
खलं पचतीलयादिविशिष्टमजनपचनादोवाकयार्थयो्निरषिकत्वासमवात्साददयल- 

क्षणायामसमवद्स्तुसबन्धवाक्यार्थवृत्िर्निदशनामेद इ्येतत्सवे मूखेपद्धतो 
व्याख्यातमि तीदहोपरम्यते । सग्वराढ्रत्तम् ॥ 

पुण्यविशचेषर एव फल न त्वन्यदियाह-- 

नैवाकृतिः फडति नेव कुल न शीरं 
विद्यापि नेव नच यल्लकृतापि सेवा । 
ग्यानि पूर्वतपसा खलु संचितानि 
काले फ़रन्ति पुरुषस्य यथेव बृश्चाः ॥ ९७ ॥ 

नेति । आकृतिराकारसंपत्तिनव फरुति । फलकारण न भवतीदयर्थं । कुट 

सद्रशो वा नैव फरुति । शीर सत्खभावो वा न फलति । वियापि वेदवेदाङ्गा- 
स्मिक्रापि नैव फरुति । यलक्ृता प्रयललबुष्टिता सेवा राजादिपरिचयौ चन 
फ़रुति । क्रतु पूवैतपसा पुराकृतसकृतेन सचितानि सपादितानि पुरुषस्य 
सवन्वीनि भाग्यानि व्रा यथा । व्रक्षा इवेयर्थं । शइववद्रायथाकब्दोः इति 
दण्ड्याचायौनुशासनात् । काटे परिपाकसमय एव फ़रन्ति खट । तपोजनित- 
भाग्यविरोषव्यतिकरेण फएल्जनकं न किचिदस्ीलयर्थ. । वसन्ततिरकावत्तम् ॥ 

सर्वथापि नाव्यभाविनोरावरयकतवं कर्मवशादेवेदयाह- 

मज्ञत्वम्भसि यातु मेरुरिखरं राच्रूञ्जयत्वाहवे 
चाणिज्य कृषिसेवने च सकला विद्याः कटाः शिक्षतु । 

आकारां विपुर प्रयातु खगवत्कृत्वा प्रयल्लं परं 
नाभाव्यं भवतीह कर्मवरातो भाव्यस्य नाशः कतः ॥ ९८ ॥ 

मजतिति । भम्भसि मनतु मपो भवतु । जल्सम्भादिनेति भाव. ! मेर- 
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शिखरं यातु गच्छतु । योगजुसंधानादिनेति भाव । आहवे युद्धे शात्रूलयतु । वा- 
णिञज्य॑ कयविक्रयादि, कृषि. कषण, सेवन परिचर्यां । दोदयादिनेति भाव । ते 
कृषिसेवने च तथा सकडा. समस्ता विद्या वेदवेदाङ्गादय । “अङ्गानि वेदाश्च. 
खरो मीमांसा न्यायविस्तर । पुराण धर्मशाछ्र च विया द्येताश्वतुदश ॥* इव्येता- 
श्चतुदेश विदाः, कला इतिहासा गमप्रठति चतु षष्िकराश्च रिक्षत्वभ्यखतु ! तथा 
यरसुक्करष्टं यलं पादुका सिच्यात्मक कृत्वा खगवत्खगेन तुल्यं विपुरुमाकाशचं भ्र- 
यातु । तथापि कर्मवशतो धमोधमौत्मककर्मवश्ादिदास्मिष्टोकेऽभाव्यमभावि फर 
न भवति ! तथा भाव्यस्यावदयभाविन. फलस्य नाशः कुत. तद्य ब्रह्मणापि नि- 

वारयितुमह्क्यत्वात् । "यद्भावि तद्धवत्येव यदभावि न तद्भूवत्ः इति न्याया- 

दिति भाव । अच्राम्मोमनज्ननादीना चतु षष्िकलस्वेवान्तभूतत्वमवगन्तव्यम् । 
ताश्च कला मदीयशङ्वारश्यद्वारके सष्यातास््रेव द्रव्या इतीदोपरम्यते । शाद 
लविकोडितम् ॥ 

अतिसकटष्थसयापि भ्राचीनपुण्यसद्धावे न क्षतिरिदयाद- 

वने रणे दा्ुजखाभिमध्ये 
महाणते पवैतमस्तके वा । 

खु प्रमत्त विषमस्थितं वा 
रक्षन्ति पुण्यानि पुराङ्तानि ॥ ९९ ॥ 

चने इति । अयं तु स्पष्टोऽ्थं । उपजातिदत्तम् ॥ 
कि बहुना खकृतिनस्तावत्सर्वमप्यानुकूल्यमेव प्रयातीति निगमयति- 

भीम वन भवति यस्य चुर प्रधानं 
सवां जनः स्वजनतामुपयाति तस्य । 

त्सा च भूभेवति संनिधिरलपूणां 
यस्यास्ति प्ूवैखुकत विपुर नरस्य ॥ १०० ॥ 

भीममिति । यख पुंसो भीमं हिखादिप्राचुर्यण भयकरं वनमरण्यानी (कतृ) 
म्रधानं नियतं पुरं भवति । तद्रदरोषभोगसाधनं भवतीदर्थः । तस्य सवोँऽरेषो- 
ऽपि जन खजनता किंकरतासुपयाति । तस्य कृत्ला चतु-ससुद्रान्ता भू संनि- 

धिभि. समीचीनैः रलेर्महापद्यादिनवनिधिभिरनिक्षिधेवा रते ब्रेषटवस्तुभिश् पणौ 
भवति । समस्तफलानि प्रसूत इवयर्थ. । कस्येदखयत आह- यस्य नरस विपुर 

वहुर पूर्वसुकृतं पुराकृतसत्कर्मसंजातं पुण्यमस्ति वतैते तस्येति सबन्धः । अतः 
सत्कमीचरणतत्परेणेव भवितव्यं श्रेयस्कामेनेति सदभोभिप्रायः । वसन्ततिरका- 
वृत्तम् ॥ 

इति नीतिश्तकन्या्याने कर्मपद्धतिवर्णन नाम दशम दशकम् । 

इति सुमाषितच्रिशलां नीतिशतक संपूणम् । 
प्ये 

६ सु.नि. 
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अथ दीप्रशसा'। 

दाभुस्वयंयुदस्यो दरिणेश्चणानां 
येनाक्रियस्त सतत गृहकुम्भदासाः । 

वाचामगोचरचरिजरविच्िचिताय 
तस्मे नमो भगवते मक्छरष्वजाय ॥ १॥ 

दाभ्विति, अन्र खर्थभुशब्दख शंभुशब्दवदोणादिकड्प्रययान्तत्वमवगन्त- 
व्यम् । न तु भुव संज्ञान्तरयो. इति किप्म्रययान्तत्वम्। अन्यथा खर्यभू- 
देवोऽसावयमित्येव दीधप्रसङ्गात् ) तथा च येन मकरध्वजेन शंभुखर्थभुहर्यो 
हरविरिचिमुरारय । संहारखुष्टिसिथितिकवेत्वेन सकलभुवनाधीश्वरा अपीति भाव. । 
हुरिणेक्षणाना हरिणवन्मनोहरलो चनानां पावै तीसरखवतीश्रीदेवीनां सततम् । समो 
चा हित्तततयो ` इति वचनात्समो मकार रोप । गृहे कुम्भदासा जलर्कुम्भ- 
भारवाहकश्लया अक्रियन्त तासु तादब्योहमुत्पाय तथा विधेयीकरता इव्यर्थः । 

किसुतान्य इति भावः । कन कर्मणि ढ्ड् । अधनारीश्वरलाच्छसो , ख्य॑भुवश 
सरखतीनिकेतनीकृतयुखत्वात्, हरेर्वक्न स्थस्थापितरक्ष्मीकतवात्रैवमुक्तमिदयव- 
गन्तव्यम् । अत एव वाचामगोचर अवाख्नसगो चरं यचरित्रं माहात्म्यं तेन वि 
चित्रवत्छृतो विचित्रितस्तस्मे ! अलयन्ताश्वर्यकारकायेलयर्थं । "विस्योऽ्तमाशर्यं 
चित्रम् श्यमर । विचित्रशब्दात् 'तत्करोति- इति ण्यन्तात्कर्मणिन्त ! णावि- 
एवद्धावे विन्मतोक् 1 भगवते सकरुलोकाराध्याय । यद्रा चतुरव्यूहम -य प्रविष्ट 
त्वास्परदयुत्नरूपेण भगवेद्पुत्रत्वाद्रा तद्रूपायदर्थ. । “आत्मा वै पुच्नामाति", “पति- 
जोयां प्रविशति गभो भूत्वा खमातरम् । तसा पुनर्मवो भूत्वा दशमे मासि जा- 
यते ॥ इति श्चुतेः। तस्मै मकरध्वजाय मकरकेतनाय कामदेवसार्वभौमाय नम. । 
नम खति' इद्यादिना चदुर्थी । वसन्ततिरुकाष्टत्तम् ॥ 

तत्रारस्बनविभाव्यो खीपुरुषथो छीणां प्रशास्तत्वादेकोनविशतिश्ोके प्रथम 
छीभ्रयसा चिकीषेलनरादौ तावत्तासा बन्धनहेतुत्वमाह-- 

स्मितेन मान च रज्या भिया 
पराख्नुखेरधकराश्चवीक्चणेः । 

वयोभिरीष्यीकरुहेन रीख्या 
समस्तमावेः खद्धु बन्धनं खियः ॥ २॥ 

सितेनेति । सितेन यौवनादिमदविकारजनिताकस्षिकमन्दहासेन । "भक- 
सिकं तु हसितं यौवनादिविकारजम् इति वचनात् 1 वात्ययोवनसधावुत्पन्नः 
दङ्गारविषयः अथमान्त"करणविकायो भावस्तेन च । तदुक्त--“चित्तख विङृते 
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कारणे सति--ततोऽ्वाड्विकृतिभवो बीजस्यादिविकारवत्” इति । ध्टावेन 
इति पाठे रषद्ृष्टविकारः सखयाद्धावो दाव भरकीर्तित “ इत्युक्तरशक्षणेन चेष्टावि - 
रोषेण च । रजया कुचक्रम्भदोमूखच्छादनवद्नविनमनदरनिमीलितनयनलानु- 
भावकमन.सकोचनरूपव्रीडया च । “चेत सकोचनं त्रीडासङ्गरागस्तनादिभि ` 
इति रक्षणात् । मिया । ञाकसिकमयजनितच।सेनेदयर्थं । तदुक्तम्ू-"आक - 
सिकभयाचित्तक्षोभच्रास अ्रकीर्तित ` इति । 'ख्नया गुणे ̀  इति पाठे आसा. 
मेवाम्बनभूतरूपयौवनादियुणेरिय्थं । “आूम्बनयुणो रूपयौवनादिरुदाहृत ' 
इत्युक्तलात्. । पराद्युखे । हियाधौस्फुटग्रसारिभिदय्थं । अधैकटाक्षवीक्षणे 
असमयापाह्नावरोकनैश्च । कटाक्षलक्षण तु सगीतरलाकरे--"यद्रतागतविध्रा 
न्तवैचिच्येण विवर्व॑नम् ! तारकाया. कराभिज्ञास्तं कटाक्ष प्रचक्षते \ इति । 
वचोभि शुककोकिर्मधुरतरणग्दुखाखापैश्च । ईष्यया परोत्कषौसहनरूपासूयया 
य॒ करुहस्तेन च । “परोत्कर्षामहिष्णुत्वमीष्यां प्राहुमेनीषिण ` इति क्षणात् । 
यद्रा ईष्यैया करुटेन प्रणयकल्हेन चेति द्न्दरैकवद्धाव । (सर्वो रन्द्रो विभाषै- 
कवद्भवति" इदययुशासनात् । टीख्या वागादिभि भ्रियाञ्चुकरणरूपविरासविशे- 
षेण च । (डीला त्रियाद्चुकरणं वाग्भि्गलयाथ चेष्टयाः इति रक्षणात् ! कि बहुना 
समस्तभावै सम्भरोमाश्वस्वेदादिसात्विकभवरे , दग्रौत्सुव्यावहित्थादिखचारि- 
भावेशवेयर्थं । चियो बन्धनं ख ! पुंसा संसारबन्धहेतव खत्विलयथं । छि- 
ज्गवचनव्यदययो निखयनपुसक्रत्वेन जादयसिभ्रायेण च चेदा प्रमाणम्" इतिवद्र- 
व्य. । अत्र सितकटाक्षारापा अुभाव.--'कायैभूतोऽजुभाव . स्यात्कटाक्षादिः 
शरीरज ` इत्युक्तत्वात् । छजाभयेष्यो सचारिभाव. । भावटीटे शङ्ारचेष्ट- 
विद्यैषा इति द्रष्टव्यम् । तदुक्तम्--^भावो हावश्च हेला च माधुर्यं वेयमियपि । 
लीलाविलखसो विच्छित्तर्विभ्रमः किठकिञ्चितम् ॥ मोद्ययितं ऊुषमितं चिभ्बोको 
रुठित तथा । कुनूहलं च चकितं विहतं हास इदयपि 1 एवं शण्नारचे्टा स्युर- 
्मदसाविधा मता ॥* इवि ! ईटक्साधनसपन्ाना खीणा बन्धहेवुत्वं कि वक्त- 
व्यमिति भाव 1 तथा चैतासां श॒ह्नारनायिकाना मध्ये भावल्नाभयवलो म- 
ध्यमा-, ईष्याकरदटीखावलय श्रौढश्चिति विवेक. । तदुक्तम्--“उदययोवना 
मुग्धा रुजाविजितमन्मथा । कनामन्मथमध्यस्था मध्यमोदितयौवना ॥ सर 
मन्दीकृतत्रीडा प्रौढा सपूणयोचना 1" इति । वंशस्थव्रत्तम् ॥ 

उक्तमर्थं प्रकारान्तरेणाद- 

भ्रूचातुयोत्क्ञिताक्षाः कटाक्षाः 
सिग्धा वाचो रुजितान्तवाश्च दासाः । 

टीखामन्दं मस्थितं च स्थितच 
ख्ीणासेतद्धूषणं चायुधं च ॥ २॥ 

भूचातेति । शरुवोश्वातुयोछलिताक्षेपवेचित्यात्कुचचितानि कणीछृतानि अक्षीणि 
येषा ते तथोक्ता. । "बहुव्रीहो सकथ्यक्ष्णे खाज्गात्पश' इति षच् । कटाक्षा अ- 
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पद्कक्षणानि च । एतेन रेचितभरुकुव्याख्यौ व्यापारावुक्तो । तदुक्तम्-“खा- 
दधवोरैलिताक्षेप एकस्या एकरेचितम् । द्रयोभूरमक्षिपकौरित्याद्खकुटि विदुः ॥° 
इति । क्िग्धा. ज्ञेदपरिष्टता वाचश्च । स्ेहलक्षण तु--णविल्लम्मे परमां काष्टा 
मारूढे दशैनादिभि- । येनान्तरङगं द्वति स लेह इति कथ्यते ॥" इति 1 रुनि- 
तमन्तं येषा ते छनितान्ता रजावसाना दासाश्च । तथाभूतदासानामेव मोह- 
नलात् । अन्यथा दासखरसापर्यवसानादिति भाव- । ठीलामन्दं टीरामघुरं 
प्रस्थितं प्रस्थानम् 1 गमनमिति यावत् । स्थितं अवस्थानं चेद्युभयत्रापि भावे 
त्त । इत्येतत्सर्वं च्ीणा भूषणं च चातुयौतिशयहेतुत्वात् । आयुधं शचं च 
युवजनविषयसाधनत्वादिति भाव । अत्र कराक्षादीना रक्षणानि प्रागेवोक्तानि । 
संचारिटीरदज्ञार्चे्टा श्रुकुव्यादयोऽन्ये अनुभावा इति ज्ञेयम् । तथा लीला- 
मन्थरगमनस पद्विनीनियतलक्षणास्रायेणेतासा छनातिशयत्व सूच्यते । तदु 
त्तं रतिरहस्ये--“्रजति खदु सलील राजहसीव तन्वी त्रिवलिकटितमध्या दंस- 
वाणी सुवेषा । खदु श्चि लघु भुद्े मानिनी गाठर्ना धवल्कुसुमवासोवछमा 
पद्मिनी स्यात् ॥' इति । अत्र भरुकुव्यादिसमुदाये भुषणत्वायुवत्वरूपणाद्रूपकाल- 
कार । शालिनीबृत्तम् \॥ 

अथ ङ्गारानुभावदग्विलासान्सपरिकरं व्णयति- 

कचित्सभूभङ्गेः कचिदपि च ठज्ापरिगतेः 
कचिद्धूरितस्तेः कचिदपि च रीखाविटसितेः। 

कुःमारीणामेतेर्मदनसभगेरनैत्रवकितेः 
सफुरन्ीरान्जानां प्रकरपरिकीणौ इव दिशः ॥ ४ ॥ 

क्चिदिति। कचित्छुतरचित्सभू भजग भुक्कटिरेचिताख्यभूव्यापारसदहिते. । कचिदपि 
च रजया परिगते प्रलावत्तैश्च । खायुकूस्यप्रकारकैरिखयर्थः । तदुक्तम्--“सनरीडा- 
लोकनेनैव खालुकूल्यग्रकाशनम् इति । कचिद्भूरित्रस्ेबेहुलभयसभ्रान्तै । क्रचि- 
दपि च ठीलाभिभैतप्रयागतविटासविेषैरैतुना विसित कमनीये उन्वरर्वा 
तथा मदनेन खुभगे मनोर । विर्तसयापि चित्तक्षोभकरेरिय्थं । 'यदशेना- 
द्विरतोऽपि श्ुभ्यते तत्समन्मथम् इति लक्षणात् । एतै उनक्तप्रकारे कमारीण- 
तरुणीनाम् ! उत्पकाक्षीणामिति भाव । “वयसि प्रथमे" इति डीपू । नेत्रवरितेनैय- 
नविरासेर्दिंश् स्फुरता विकसता नीराम्जाना नीरोत्पलाना अरकेरेनिकुरुम्बेः परि- 
कीणां इव व्याक्षिप्ता इव रक्षन्त इति शेष । प्रसिद्धक्रियाध्याहारदोष इद्याह 
वामन -लिङ्गाध्याहार इयत्र । अत्र नयनविलासाना प्रियजनादिवस्तुदशैन चापर 
विना आलम्बनात्छुतूहटं नाम ब्गारचेष्टितं सूच्यते--“कुतूहरं रम्यद््टो चापरं 
परिकीर्तितम्" इति रक्षणात् । भ्रुकुव्यादीना रक्षणं प्रागेवोक्तम् । तथा नयनव- 
टनक्रियया विकीर्णत्वक्रियोत्मरक्षणाद्रणक्रियानिमित्तक्रियाखषरूपोतपरक्षा । “यत्रान्य 

दपि संबन्धादन्यत्वेनोपकीर्तितम् । प्रकृतं हि भवरैदप्रान्नासासुस्क्षा प्रचक्षते ॥ 
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इति रक्षणात् । तया च नयनानां नीखोत्पख्साम्यं गम्यते । तेन चोपमा व्य- 
ज्यत इदयल्कारेणारकारष्वनि । शिखरिणीषरत्तम् ॥ 

अथ यदुक्तमुदहीपनविभावश्वतुर्विध इति, तच प्रथमोदिष्टालम्बनगुणक्थनसुत्त्- 
रत्र करिष्यत इत्युपेक्ष्य “स्मितेन-इद्यादिश्छोकत्रयेण काश्िच्ुङ्गारचेष्य केचि- 
दनुभावा संचारिणश्च वर्णिता । इदानी तु तदङकरणं विवश्चुससख नेसर्भिकादार्य- 
मेदेन द्वैविष्यादादायेकमयुपदमेव रक्ष्यत इति मनसिकृत्वा संप्रति नैसर्गिकं 
मण्डनमाद-- 

वृकः चन्द्रविकासि पड्जपरीहासक्चमे रोचने 
वणैः स्वणमपाकरिष्णुर लिनीनजिष्णुः कचानां चयः । 

वक्चोजाविभक्स्मविभमहरो गुर्वीं नितम्बस्थली 
वाचां हारि च मादव युवतिषु स्वाभाविकं मण्डनम् ॥५॥ 

वक्रमिति । चन्द्रवद्िकसति ताच्छीत्येनेति चन्द्रविकासि । सुन्द्रमियर्थः । ता- 

च्छीत्ये णिनि. । वक्रं वदनं च । पडकजानां परिहदासक्षमे अवहेरनसमर्थे । तत्स- 
दशी इति यावत् । सेचने नयने । परिहासेत्र “उपसगेस्य घञ्यमनुष्ये बहुखम्' 
इति दीधे । खर्णमपाकरिष्णु । खर्ण॑म् पुष्पमूटेषु बहुरम्ः इति छ् । तदपा- 
करिष्णु । तत्सदृश इल्यर्थ. । एतेन पद्िनीत्वं सृच्यते--“कापि चाम्पेयगौरी 
इति लक्षणात् । वर्णो देहकान्तिश्व ! तथा अछिनीना शद्गाङ्गनानां जिष्णुजयश्नी- 
र । तत्संनिभ इव्यर्थः । श्काजिस्थश्च ग्लु › इति रलुभ्रलयययः । कचानां चय - 
केरापाशश्च । इभकुम्भयोर्विभ्रमहरै विखासहारिणो । करिवरशिर पिण्डकत्पा- 
वियर्थं । कुम्भौ तु शिरस पिण्ड" इयमर. । वक्षोजौ कुचकुम्भो च । गुर्वी 
दुभरा । “वोतो गुणवचनात्” इति डीप् । नितम्बस्थटी । करिपश्वाद्धागश्च । प~ 
श्चाचितम्ब- खछीकस्या > इदयमर । (जानपद्- इवयादिना आङकृतिमात्रे दीप् । 
हरतीति दारि मनोहरम् । पूयैवण्णिनि. । वाचां मादैवं वाद्याघुयेम् । मघुरकोम . 
खारपश्चेदयर्थं । एतत्सव युवतिषु खमाविकं खभावसिद्धम् । (तत आगतः 
इति टक् । मण्डनम् । तरुणीनामेतनरैसर्मिंकालकरणमिदयर्थः । अत्र चन्द्रविका- 
सीदयादिशब्दाः प्रायश" साददयवाचकाः । अत एवोपमारुकारः । तदुक्तमाचा- 
ये दण्डिना--“सखधैते जयति द्वेष्टि दसतीष्यैयसूयति । तदन्वेदयजुवध्राति तच्छी- 
कति निषेधति । तचैवाुकयोतीति शब्दाः साद्द्यवाचकाः ° इति । गशादृङ- 
विक्रीडितम् ॥ 

अथारम्बनगुणयौवनमाद-- 

स्मित किंचिन्पुग्धं सरतरटो दष्टिविभवः 
परिस्पन्दो बाचामभमिनवविखासोक्तिसर्सः । 

गतानामारम्भः किसरूयितटीखापरिकरः 

स्पृदान्त्यास्तारुण्यं किमिव न हि रस्य स्रुगदशः ॥ ६॥ 
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सितमिति ¦ सित मन्दहास किंचिदीषन्युग्ध उन्दरं भवतीति यथायोग- 
मनयाहार्यम् । युग्ध. स॒न्दरमूढयोः" इदययमर' । बास्ययोवनमध्यस्थत्वेन तरुण्याः 
मागत्म्याभावास्सितसयेषन्मुग्धलयु्तमिखयवगन्तव्यम् । दषटिविभवो विलोकनसं- 
पत्ति सररं अकुरिढं वथा तथा तरलश्चज्रो भवति । वाचा परिस्पन्दो वाण्न्या- 
पारोऽपि अभिनवा नूतना विरसा यारा ताया उक्तयो वचनानि ताभि सरसो 

रसयुक्त । रुचिर इति यावत् । भवति । गताना गतीनाम् । कतेरिक्त । आरम्भ 
उपक्रम । किसरयित पष्टवित । तारकादित्वादितच् । टीलपरिकयो विखासस- 
यद्धिय॑य तथोक्त । विलाससवन्धबन्धुरो भवतीदयर्थं । अतस्तारुण्यं यौवनं स्पृ 
दान्या ्रगदश्चस्तसण्या, सबन्धि किमिव किवा रम्य मनोहर न हिं भवति । सर्वमपि 
रम्यमेव भवतीदयर्थ । इयं युग्या नायिका--“उदयदोवना मुग्धा क्जाविजितम- 
न्मथाः इति लक्षणात् । अत्र छोकद्वयेऽपि शछाष्यविरेषरणयोगादुदात्तता नाम 
गुणः--“छाय्यर्विशेषयेर्योगो यस्याश्च सखादुदात्तताः इति लक्षणात् । शिखरिणी- 
शर्तम् ॥ 

अथ चक्षु प्रमृतिषडिन्द्रियाणामन्रैव खोकोत्तरप्रतिनियतविषयान्वर्णयति-~ 

द्रष्व्येषु कियुत्तम श्गदशः प्रेमप्रसन्न मुखं 
घ्रातव्येष्वपि किं तद्ास्यपवनः ्रव्येषु कि तद्वचः 

किं स्वायेषु तदोष्टपह्वरसः स्प्रश्येषु किं तद्धपु- 
ध्येयं करं नवयोवनं सहदयेः सर्वैज तद्धिभ्रमः ॥ ७ ॥ 

द्रषटव्येषिति । अव्र प्रशरोत्तरमालिकयान्वय काय । द्रष्टु योग्यानि द्रष्टव्यानि 
तेषु दशनीयेषु वस्तुषु । योग्यार्थं तव्यप्रयय । उत्तमं श्रेष्ठं वस्तु किमिति प्रश्चः। 
मरमप्रसन्नं अनुरागविकसपितम् । प्रेमदायीदयथे । द्रवीभूतं मनो यत्र देने प्रेम- 
दायिनि इति रक्षणात् । म्रगदशस्तरुण्या युखम् । वद्नमिदयर्थं । एवमुत्तर 
त्रपि । चक्षु प्रीतिकरत्वादिति भाव. । प्रातव्येषु आघ्रातन्येषु किसुत्तममिति प्रश्च.। 
तदाखपवनस्तस्या. तरुण्या आसखपवनो सुखमारत । तस्येव घ्राणत्पणत्वादि- 
ति भाव. । यथपि प्राणिद्ियविषयो गन्ध., न तु पवनः तथापि तस्या पद्यिनी- 
जातित्वात्तदास्यपवनसख तख सक्रमणात्भ्वीणा श्रूयन्ते, भेयै.श्रूयन्ते, पुष्पाण्याघ्रा- 
यन्ते इत्यादिवहन्धसंबन्धिनि पवने तद्ध्मसोपचरितत्वान्न विरोध । प्रन्येषु श्रो 
तव्येष्ु । अचर योग्यार्थे यत्प्रययः । एवमुत्तरत्रापि । उत्तमं किम् । तद्रचस्तस्या- 
सतरुप्या वच सदुमधुरभाषणम् । तथेव श्रवणानन्दकरत्वादिति भाव. । खाये 
अनुभवयोग्येषु उत्तमं किम् । तखा ओष. पव इव तख रस । अधराखतमि- 
यर्थ । तस्येव रसनेन्दियतृिहैत॒त्वादिति भावः । स्प्र्येषु स्पशेनयोग्येषु वस्तुषु 
उत्तमं किम् । तस्या वपु । कुष॒मखकुमारशरीरमियर्थः । तसैव निरूपमल- 
मिन्दियसौख्यावहत्वादिति भाव । उत्तमं ध्येयं ध्यानारई किम् । ध्यातन्येष्विखर्थ । 
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नवयौवनं तरुणीनवतारुण्यमेव । तसेवादयन्तमनोरल कत्वादिति भावः । अध 
सर्वथा मुख्यं ष्येयमाह--सहदयेहदयाछभिः । रसिकजनैरिलय्थ । सर्वत सर्वै- 
देरोषु सकरूकाटेषु वा तस्यास्तरुण्या विभ्रमा विलासा । ध्येया इति शेपः । अच 

तत्तस्प्रसिद्धविषयाणामेकच समष्िवर्णनान्मदह्यश्चङ्गारपरितोषातिशय उक्त ! एते- 

नास्या छोकोत्तरमाभिरू्यं सूच्यते । तथा चोत्तमविषयाकाह्विभिर्विरिषटतरुणीसं- 
भोग एव कर्तव्य इति फलितार्थ. । तत्र प्रश्चोत्तरयोश्वातर्या तिशयार्थमसकृनिब- 
न्धनादुदात्ताङकारमेद --उत्तरात्प्रश्च उन्नेयो यत्र प्रश्वोत्तरे तथा । बहुधा च 
निबध्येते तदुत्तरमुदीयते ॥` इति । श्ादूलविकीडितम् ॥ 

अथासा मुखायरूकरणवणैनद्रारा सकररोक्समोहरलमाद- 

ए'ताश्चलद्ख्यरखंह तितेखलोत्थ- 
दकारनूपुरपराजितयजहस्यः । 

कुर्वन्ति कस्य न मनो विवशं वर्ण्यो 
वि्नस्तमुग्धहरिणीसदशैः कराक्चेः॥ ८ ॥ 

एता इति \ चखन्यो गतिवेचिन्याद्रर्माने ये वर्यरसहतिमेखटे वल्यसहतिः 
कद्कणश्रणि । मेखलाशचन्देन काञ्चीवाचिना तन्निबद्धा किकिण्यो रक्ष्यन्ते । तदु- 
त्थस्तदुत्पन्नो यो क्चकारो क्लगञ्नषणस्तेन नूपुराभ्या मञ्जखनिनादमजीराभ्या च 
पराजिता. तिरस्कृता राजहं करुदसाद्ना याभिस्ताः । कर्नादसुन्द्रमन्द्- 
गमनराजहसरमणीया इयर्थं । “राजदटसो पश्र काद्म्बकठ्हंसयो. इति 
विश्च । “जातेरघ्लीविषयादयोपधात्? इति दीप् । दोषिकस्य कपो वेभाषिकत्वान्न 
मयोग 1 एताः पूर्वीक्तास्तरण्य. किचिदूनर्विंशतिवार्षिकाः लिय इयर्थं । 
विच्रस्ता चकिता मुग्धा श्रोढाचया हरिणी कुररी तत्सश्शै । तद्धिरखोकननि- 
भेरिलर्थं । कटाक्षैरपाङ्वीध्णे । एतेनेतासा पश्चिनीत्वं सूच्यते--"चकितम्- 
गदगामे प्रान्तरक्त च नेचेः इति रक्षणात् । कस्य मनो विवक्ने समोहितं न कुर्व- 
न्ति । सर्वसयापि कु्बन्त्येवेखर्थ. । तरुणीलक्षणसुक्त रतिरदस्ये--“बाखा स्य(त्परोड- 
शाब्दा तदुपरि तरुणी विशतेयौवद््वं प्रौढा खातश्चपचचाशचदवधि परतो टृडता- 
मेति नारी + वयोलक्षणयुक्तम्-निदाघशरदोबाखा पथ्या विषयिणो भवेत् । 
हेमन्ते तरुणी योग्या प्रौढा वषीवसन्तयो । संततं सेव्यमानापि वाखा प्रथयते 
वरमू ॥° इति । अचर राजदंसीपराजयस्य साटद्यपयवसानादेका उपमा ! हरिणी- 
सदरौरसिदयत्र चान्या । अनयो. परस्परनैरपेक्ष्यात्सजातीयसखष्टि । एताश्च 
मभ्यमा नायिकाः 'टलनामन्मथमध्यस्था मध्यमोदितयौवनाः इति खक्षणात् । 
वसन्ततिरुकावृत्तम् ॥ 

कुङ्कमपङ्कल्कितदेहा 
मोरपयोधरकम्पितहार । 

नू पुरहसरणत्पद्पद्मा 
कं न वश्ीङकरुते भुवि रामा॥९॥ 
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छ्धमेति । कु्मपद्धेन काद्मीरजकदमेन । अथ छङ्कमम् । कादमीरजन्मा- 
भिशिखम्, 'पद्कोऽल्ली शादकदैमोः इति चोभयत्रायमरः । अथवा घुदणापर- 

पर्यायक्हूमङुघुमरजितचन्दनपङ्केन ह्म घुरुणम्" इयभिधानरलेमालायाम् । 

यद्रा छुडधमेन चम्पकेन सिन्दूरापरनामश्ङ्गारभूषणाख्यद्वद्रव्यविशेषेण च । “सि 

सदर नागसभवम् । चीनपिषटं च गान्धार पङ्कं छङ्गारभूषणम् ॥* इयमरः । कृङ- 

द्धितश्िष्ठितो देहो यसा सा । कुद्धमसिन्दूरादिरजकदव्यशङ्गारिताकारेय्थः । 

अत्त एव गौरयोररुणयो । यद्रा पद्िनीत्वाच्छ्रीफलसच्छाययो --्तनयुगल्म- 
निन्यश्रीफटश्रीविडम्विः इति ठक्षणात् । पयोधरयो चकुम्भयो. कम्पिताश्च- 

छिता हारा सुक्तावट्यो यस्या सा तथोक्ता । नूपुरौ मज्ञीरावेव हंसौ हंसाविव 
नूपुरौ वा ताभ्या रणती शब्दायमाने पदे एव पञ्चे पश्चे इव पदे वा यसा सा । 

अत एव रूपकोपमयो साधकवाधकप्रमाणाभावात्संदेदसंकर. । रामा सुन्दरी 

भुवि कं पुरुष न वरीुरुते न खायत्तीकुरुते । जितवेन्दियमपि खायत्तीकुरत 

इयर्थः । "वश आयत्तताया च” इति विश्व । अभूततद्भावे च्वि । "उयौदिचवि- 
डाचश्व' इति गतिसन्ञायाम् कुगतिप्रादय › इति समास । अत्र सुष्ुपेयननु- 

ब्रते । अत्र हारणा कस्पितत्वविङेषणेन पयोधरयोरलन्तपट्त्व सुच्यते अन्यथा 
कम्पनायोगात् । तेन चा्युत्कटयौवनसेपत्तिश्च गम्यते । पयोधरयोश्व गोरत्व- 
विरोषणेन रूपसम्द्धिव्यैज्यते । एतेनारम्बनणगुणलाभ उक्त । एवं कुद्मपटैय- 
नेन तटस्थादीपनभाव कथित । तथा दारनूपुरात्मकारम्बनारकरणमभ्युषद्धिः 

तम् ,रणत्पदपद्चयनेन सूचितो रीखागतिविशेषरूपाद्गमावश्च । तथा चेवंबिध- 
सामभीसमुष्टसितेन "आमभिरूप्यमकाठिन्यमङ्गाना चातिमादवम् । एवमादिगुणा- 
वस्था प्रथमे यौवने भवेत् ॥° इत्युकत्वा (@कृताधराङ्गसस्कारा सखीकेषिषु खलसाः 
इ्युष्तचेष्ाविरिष्टयौवनपरिपूणैन रमयतीति रामेति व्युत्पत्त्या लोकोत्तरखावण्य- 
सेपन्नेनाङम्बनविभावेनोदिते शङ्वाररसा्णेवे को वान निमनजतीति भाव. । अघ 
श्टाध्यविेषणयोगादुदात्ततानामा गुण. । लक्षणं तूक्तम् । तथादयन्तसकमारार्थ- 

संदर्भितत्वाककेशिकी वृत्ति--“अयन्तघुमूरार्थसंदभौ केकी मताः इति 
रक्षणात् । दोधकवृत्तम -ष्दोधकब्र्तमिदं भभभा गोः इति रक्षणात् ॥ 

अथेतासां प्रागल्भ्यं वर्णयति-- 

नूनं हि ते कविवसा विपरीतवाचो 
ये निव्यमाहुरबला दति कामिनीस्ताः । 

याभिर्विंखोकतरतारकदष्िपातेः 
दाक्रादयोऽपि विजितास्त्ववलखाः कथ ताः ॥ १०॥ 

नूनमिति। ते कविवरा कवीश्वया बिपरीतवाचो व्यद्यस्तवचनाः नूनं सत्यं हि । 
ते क इयाश्ङ्ायामाह-ये कविवरासताः प्रसिद्धा कामिनीः अबलाः दुबला इवि 
निखयमाहूः बुवते । वणयन्तीदय्थं ¦ त इति संबन्धः । रुव. पश्चनामादित आद्यो 
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ब्रुव. इति उसादेश- । नुव आदादेरश्च । कथं विपरीतवाच इद्याशङ्य तासां 
प्राग्यं साधयति । याभिः कामिनीभिर्विलोरतरा अतितरलास्तारका कनी- 
निका येषु ते तर्थोक्ता ये दधिपाता लोचन प्रसारास्तेरैकत्रेरणे- । -कतैकरणयोस्तर- 
तीया" इति तृतीया । "तारकाक्ष्ण कनीनिकाः इदयमर- 1 शक्रादय इन्द्रादयोऽ- 
पि । किसुतान्य इति भाव । विजिता निजिता । खायत्तीकृता इदयर्थ । तास्तु 
कामिन्य कथमबखा कतो दुवेखा । किलु प्रबला एवेर्थः । वीक्षणमात्रेणेवे- 
न्दादयुलयिनीनां बलिष्ठत्वं कि वक्तव्यम् । अत एतासा दौवैत्यगप्रतिपादका 
कवय एव दुबख्वाचो न तु ता इति भाव । अ्रोत्तरवाक्यार्थस्य पूवैवाक्या- 
्थसमर्थकत्वाद्राक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्धमरंकार --हेतोवीकयपदार्थत्वे काव्य- 
लिङ्गमुदाहतमः इति लक्षणात्. । वसन्ततिखकाद्रत्तम् ॥ 

अथ॒ कामदेवस्य कामिनीकिकरत्वमुस्पश्षते-- 

नूनमाज्ञाकरस्तस्याः खश्च वो मकरध्वजः । 
यतस्तन्नेत्न संचारसूचितेषु पवतंते ॥ १९१॥ 

नूनमिति । मकरध्वज कामदेवसस्या अ्रसिद्धाया- पृ्ोँक्ताया वा सुश्चव् 
कामिन्याः । जातावेकवचनम् । खश्रुवामिदयर्थं । आज्ञा करोतीद्याज्ञाकगर किक्रर । 
"कुजो हेतु” इद्यादिना टग्रयय । नूनमित्युत्प्क्षायाम् । कुतः । यत॒ कारणा- 
तस्या खश्रुवो नेत्रसन्चारेण टिप्रसारेण सूचितेषु सज्ञापितेश्र प्रतते । यथा 
रोके सखामिदश्टिसूचिते श्यः प्रवर्तते तद्रदियर्थं । अत" कामिनीना नूनमर्थं 
किंकर इति भावः । कामिनीकराक्षमात्रेणेव जनस मन्मथावेशसंभवादियसु- 
सक्ष । सा च नूनमिति व्यज्ञकसद्धावाद्वाच्या। तदुक्तम्ू--^मन्ये शङ धरुवं 
नूनं प्राय इत्येवमादिभि । उस्परक्ा व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि तादश ॥` इति । 
एतेन तासामग्रतिहतजगद्रज्ञीकरणसामभ्य व्यज्यते । असुष्टुप् ॥ 

अथ रागिण. शछेषवेचिव्यात्कामिनीप्ररसापर वचनं संबवोधनमभिधायाह 
दराम्याम्- 

केश्याः संयमिनः श्रुतेरपि परं पारं गते खोचने 
अन्तर्वेक्रमपि स्वभावदश्युचिभिः कीणं द्विजानां गगः। 

मुक्तानां सतताधिवासरुचिरो वक्षोजकुम्भाविमा- 
वित्थं तन्वि वपुः प्रशान्तमपि ते रागे करोत्येव नः ॥ १२॥ 

केशा इति 1 केशा शिरोरुहा. संयमिन संयताः सम्यड़ियमवन्तश्च । रोचने 
जपि श्रुते. परं पार कर्णान्तविश्रान्तत्वं वैदान्तपरिन्नीकनतात्पर्य च गते । अन्त- 
क्रं वक्राभ्यन्तरमपि खभावतः निसगौच्छुचिभमि शुभ्र. पवित्रश्च द्विजाना 
दन्तानां विश्राणां च 1 दन्तविप्राण्डजा द्विजा." इदयमरः 1 गणे कणे व्याप्तम् । 
इमौ एतौ इति दस्तनिरदैशः । वक्षोजङुम्भौ चक्ुम्भो सुक्ताना मौक्तिकहाराणा 
जीवन्मुक्तानां च सतताधिवासेन निरन्तयावस्थानेन संततनिवासेन च रुचिर 
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“मुक्ता तु मौक्तिके सुक्त ' श्राप्तसुक्तो व॒ मोचित › इत्युभयत्रापि विश्च । अत 
हे तन्वि, इत्थमुक्तम्रकारेण ते वपु. शरीरं प्रशान्तं प्रसन्नम् 1 वैराग्यसाधनसंप- 
त्तिमदपीति यावत्) "वा दान्त-इट्यादिना निपात । नोऽस्माकं रागमनुरक्तिम्। 
संभोगाभिकाषमेवेति यावत् । करोति उत्पादयति । न तु वैराग्यमिति विर्योध । 
स चोक्तरीलया आभाक्ितत्वाद्वियोधाभासोऽकंकार आभासत्वे विरोधस्य विरे- 
धाभास इष्यते" इति लक्षणात् । स च श्ेपप्रतिभोत्थापित इति तयोरद्गाह्ठि- 
भावेन सकर ।\ रोचने अन्तर्वक्रमियतर म्रग्रह्यत्वातप्रकृतिभाव. । ईद्ृदेद्धि- 
वचनं प्रगरह्यम्" इति प्रगृह्यसंज्ञा । रा दूरविक्रीडितम् ॥ 

मुग्धे धाठष्कता केयमपूवो त्वयि र्यते । 
यया विध्यसि चेतांसि गुणैरेव न सायकैः ॥ १६ ॥ 

मुग्व इति । धनु प्रहरणमस्य धानुष्कः धन्वी । श्रहरणम्” इति उक् । इसु. 
खक्तान्तात्क ` । “धन्वी धनुप्मान्धानुष्क › इदयमर. । तस भावस्तत्ता । हे मुग्धे 
सुन्दरि । शुण्ध खन्दरमूढयो. इत्यमर । यद्रा हेः उदयद्योवन भावे, त्वस्यपू्व! 
अद््टचसा । असावारणीति यावत्. । वाचुष्कता ददयते । इयं धानुष्फता का की- 
दसी) न ज्ञायत इद्यर्थं । कुत । यया धालुष्कतया हेतुना चेतासि युवजनम- 

नासि । दुशैक्ष्याणीति भाव । गुणा मौय रूपयोवनादयश्च । तैरेव विष्यति 
सं प्रहरसि । सायक्रै बाणैस्तु न विभ्यसि । यत रोके धारुष्काः ओढा एवं चुर 
कष्याण्येव रक्ष्याणि बणिरेव विध्यन्ति, त्वं तु सुग्धापि दुक्ष्याण्यपि रक्ष्याणि 
मौर्वभिरेव विष्यसीति कृत्वा त्वदीयधानुष्कताया अपूवैत्वादक्षेयत्वमिति भाव । 
छ्रीणां रूप्रयोवनगुणसपत्तिरेव परप्रहरणसाधनमिति फलितार्थ । अचर पू्वैवाक्या- 
थस्योत्तरवाक्यार्थसमर्थितत्वाद्राक्यार्थहेतुक कान्यदिङ्गम् । तच गुणयो शेषभि* 
्तिकामेदाभ्यवसायमूलातिरयोक्तिनिन्यूढमियनयोरङ्नाङ्धिभावेन सकर । तेन 
न्व प्रसिद्धाद्धानुष्कादुपमानादुपमेयभूतसुग्धाया आधिक्यपरतीतेव्यतिरेको व्यज्यत 
इयलकारेणालकारष्वनि । अनुष्टुप् ॥ 

अथाविद्तिसमप्ि कामिन्युदैरोनोक्तान्यलयन्तानुरागिणा मरसावचना- 
न्याह-- 

सति प्रदीपे सल्यश्नो सतु तरमणीन्दुषु | 
चिना मे सृगश्षावाक्ष्या तमोभूतमिदं जगत् ॥ १४ ॥ 

सतीति । प्रदीपे अर्थप्रकाशदीप्ता्चिषि सति विदयमानेऽपि । अभ्नौ तथाभूते 
वहो च सलयपि । 'सलयकेः इति पठे त्रिरोकप्रकाशके सूये सलयपि' तथा तारा- 
मणीन्दुषु तिमिरनिरासकत्येन प्रसिद्धेषु नक्षत्रपश्चरागादिमाणिक्यचन्दरेपु सत्खपि 
तया प्रसिद्धया पवानुभूतथा वा सरगश्ावखय बारूहरिणस्येवाक्षिणी यसास्तया 
प्रियतमया विना । बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः खाङ्गात्षच्? ।“ षिद्रौरादिभ्यश्च' इतिं 
दीप् । इदं जगन्मे ममं तमोभूतमन्धकारमयम् । लक्ष्यत इति शेषः ! तस्या एव 
मम नयनञ्योतिष्टादिति भावः । अन्रान्धकारनिराकरणसमर्थत्वेन प्रसिद्धे प्रदीपा- 
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दिकारणसयुदाये सयपि तन्निरासरूपकायौतुत्थानादिलेषोक्तिररुकारः--^तत्सा- 
मग्यामवुत्पत्तिर्विदोषोक्तिर्मिंगयतेः इति रक्षणात् । तथा भदीपादिसद्भावेऽपि 
तमोभूतत्वमिति विरोधश्च व्यज्यते । तेन चास्य महामोदान्धत्वं वस्तु गम्यत 
दयरकारेण वस्त॒भ्वनिः । चतत पूर्यवत् ॥ 

उद्त्तः स्तनभार पष तरठे नेत्रे चले भरते 
रागाधिष्ठितमीष्टपहवसिदं कुःवैनतु नाम व्यथाम् । 
भाग्याक्चरमालिकेव छिखिता पुष्पायुधेन स्वयं 
मध्यस्थापि करोति तापमधिकं सोमावछिः केन वा॥ १५॥ 

उद्ुत्त इति ! उदुत्तोऽदन्तवतुख उत्पथगतश्च । एप इति पुरोवर्तिनो टस्त- 
निर्देश । स्तनभारश्च । तरे जीलाविलोरे चपडङे चेति गम्यते । नेत्रे । चे 
रेचितादिविकासचश्चठे स्थैयेविहीने च श्रूरुते च । रागेन लैदिष्येन मात्सयैण 
चाधिष्टितम् । तद्धूयिष्ठमियर्थः । "रागश्च रक्ते मात्सर्य रादौ छोहितेषु च इल्यु- 
भयत्रापि विश्वः शचश्वतश्च । इदमिति निर्देशः । ओष्टपछवं अधरकिसख्य चेल्ये- 
तानीति देष । व्यथा मन पीडा कुर्वन्तु । नामेति कुत्सायाम् । खाना परपी- 
उाकरणस खाभाविकत्वादिति भाव । कितु पुष्पायुधेन कामदेवेन खयं खहस्तेन 
लिखिता सोभाग्याक्षरमालिका सौभाग्यव्यज्ञकपुण्ववर्णपद्विरिव स्थितेष्युसेक्षा । 
तथा मध्यस्था अवलम्नप्रदेशाविखमा तटस्थापि सा रोमावलि रोमराजि.केनवा 
देठुना अधिकं तापं करोति मन संतापयति । विरिष्टतटस्थस्य परसतापकरणा- 
नोचिदयादिति मावः । अच्र पूवि उद्ृत्तस्वादिपदा्थानां शछेषभक्गया खाभाव्येन 
च विरोषणगलया पीडाकरणं पदाथ मति हेतुत्वकथनात्पदार्थहेतुकमेकं काव्यलि- 
गम् ! उत्तरार्थ तु तरश्यपदार्थस शेषभ्ेव केन संतापयतीदयाक्षेपपदाओं प्रति 
हेतुत्वकथनादपरं च । तच्चोक्तो्प्रक्षया सापेक्षितत्वात्सकीर्णम् । तस्पू्वैवाक्यकाव्य- 
लिङ्गेन नैरपेक्ष्यास्सश्ज्यत इलयनयो सजातीयसखष्ि । एतेन सनभारादेर्लेको- 

त्तरखावण्यसंपन्नतमलयन्तजनसंमोहकत्वेन सूच्यते । शादूूविक्रीडितं दत्तम् ॥ 

मुखेन चन्द्रकान्तेन महानीकेः शिसेरूडैः । 
कराभ्यां पद्मसगाभ्यां रेजे रललमयीव सा ॥ १६॥ 

सखेनेति । चन्द्रकान्तेन इन्दुन्दरेण चन्द्रकान्तमणिष्येण चेति गम्यते । मुखे 
न च महानीखेरतिमेचके सिंहणर्द्रीपसंभवेन्धनीटेश्र रिरोरुटे- कुन्तलेश्व । "रघि- 
टटस्याकरोद्धूता महानीखस्वु ते स्छता ` इति भगवानगस्य । तथा प्रद्यस् राग 
इव रागो ययोस्तौ ताभ्या पद्यरागरूपान्या च कराभ्याम् । सा खन्दरी रलमयीव् 
रलरूपेव रेजे ! ^तल्प्कृतवचने मयद्रः रिद्धाणञ्-* इव्यार्दिना डीप् 1 अनुष्टुप् ए 

गुरुणा स्तनभारेण मुखचन्द्रेण भास्वता । 
दानेश्चसभ्यां पादाभ्यां रेजे ग्रहमयीव सा ॥ ९७॥ 

गुरुणेति । गुरणा दुभेरेण गीष्यतिरूयेण च ! गुरस्व गीष्पतेौ श्रेष्ठे शये परिलरि 

४ 
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दुरे इत्युभयत्रापि शब्दाणवे । सनभारेण च भाखता प्रकाश्चवता भास्करेण 

च । भाखान् भास्करसू्ययोः' इति विश्वः । सुखमेव चन्द्रस्तेन च । रानैश्वराभ्यां 

मन्दगमनारम्यां शनैश्वराल्य्रहाभ्यां पादाभ्यां च सा प्रहमयीव रेजे । प्रक्रि- 

या तु पूर्ववत् । थत्र लोकद्वयेऽपि शेषमहिश्रा रलमयत्वम्रहमयत्वोस्ेक्षणात् 

छेपतंकीर्णेयसुस््रक्षा तया चाया लोकोत्तराकाररूपकावण्यसैन्द्यंकान्तिविरेष- 

भाग्यसौभाग्यादिसकख्कल्याणयुणाभिरामत्वं गम्यते । एतच्च मदीय्नारशत्ा- 

यके सुकिमिणीवष्टभग्याख्यने गनिधिमयी प्रहमयीः इदयत्र विस्तरेण प्रपञ्चितमि- 

तीहोपरम्यते । अनुष्टुप् ॥ 

तस्याः स्तनौ यदि घनो जघनं च हारि 
क्क च चारू तच चित्त किमाकरत्वम् । 

पुण्यं कुरुष्व यदि तेषु तवास्ति वाञ्छा 
पुष्येर्विनए न हि भवन्ति समीहिताथोः ॥ १८ ॥ 

तखा इति । तख्यास्तरुण्याः स्तनो धनौ निविड यद्यपि ! जवनं कटिपुयोभा- 

गश्च हारि मनोहारि यथपि । शछीकथ्याः छ्कीबे तु जघनं पुरःइदयमरः । वक्र च 

चारु मनोज्ञं यद्यपि \ हे चित्त, तव आकुरत्वं सोटधपत्वं किं किमर्थम् । मास्त्वि- 
लर्थः ! तावन्म्रेणासंभवादिति भावः । तर्हिं किं कर्तन्यमिलत आह-तेषु 
स्नादिषु तव वाञ्छा संभोगाभिखषोऽस्ि यदि वतैते चेत्, तर्हिं पुण्यं सत्कर्म 
कुरुष्व समाचर । कुत । पुष्यर्विना समीहिताथौ वाञ्छिताथो न भवन्ति हि खट । 
ज्योतिधेमादिसत्कमौ चरणेन रम्भासंमोगघत्केनचिप्पुण्यविशेषेण तवापि तत्सं- 
भोगः संभविष्यतीति भावः । अथोन्तरन्यासाच्कारः । वसन्ततिख्का ॥ 

अथ विरासवर्णन निगमयति- 

इमे तारुण्यश्रीनवपरिमखाः प्रौढसुरत 
प्रतापप्रारम्भाः स्सरविजयद्ानप्रतिभुवः। 

चिरं चेतश्चोरा अभिनवविकारेकगुरवो 
विकासव्यापासः किमपि विजयन्ते खगदशाम् ॥ १९॥ 

इमे इति । तारुप्यश्रियो योवनरसंपदो नवपरिमला नूतनपरिमटम्राया. । तद्रद्- 
भिव्यज्ञका इयर्थः । यदा तारुष्यध्रियो नवोऽपू्यै परिमरः सौभाग्यविरेषो येषा 
ते तथो्ताः । प्रौदसरतं प्रचण्डरतिस्तत् यः प्रतापः सामथ्यं तख प्रारम्भा उप- 
क्रमाः सरख जगजित्वरख मन्मथस्य विजयदाने प्रतिभुवः रप्नकाः । सस्युरुप्नकराः 
ग्रतियुवः* इदययमरः । यथा प्रतिभुवः अधमणोत् धनमुद्धय उत्तमणोय दातुं सम- 
थौस्तथा इमेऽपि दिग्विजियमाक्ृष्य सराय दातुं समथ इदर्थः । चिरं चिर- 
काठमारम्य चेतशोराः चित्ताकषैकाः । मनोहरा इति यावत् । अभिनवविकर- 
राकसिकभयकम्पाुकरणादिप्रयमयोवनविकरिरेकयुरवोऽखयन्तभूयिष्ठा मृगद्शां 
तरुणीनां संबन्धिन इमे पूर्वोपवर्णिता विखसन्यापाराः श्वारचेष्यविशेषाः किमपि 
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रुवः" इति उसादेशः । ब्रुव आदादेदराश्च । कथं ॒विपरीतवाच इल्याशङ् तासां 
प्रागल्भ्यं साधयति । याभिः कामिनीभिर्विखोरतरा अतितरलास्तारकाः कनी- 
निका येषु ते तर्थोक्ता ये दध्िपाता लोचनप्रसारासेदैकत्रेरणेः । "कर्वकरणयोस्त्- 
तीयाः इति तृतीया । “तारकाक्ष्ण. कनीनिका" इत्यमरः । शक्रादय इन्द्रादयोऽ- 
पि । किसुतान्य इति भावः \ विजिता निजिताः । खायत्तीकृता इयर्थः । तास्त 
कामिन्यः कथमबराः कुतो दुवेलाः । कितु प्रवरा एवेयर्थः । वीक्षणमातरेणैचे- 
नदराद्युजयिनीनां बचिष्ठत्वं किं वक्तव्यम् । अत एतासां दौवैल्यप्रतिपादकाः 
कवय एव दुवख्वाचो न तु ता इति भावः। अच्रोत्तरवाक्यार्थस्य पुवैवाक्या- 
थसमर्थकत्वाद्राक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमटकारः--'्हेतोवीक्यपदर्थत्वे काव्य 
लिङ्गमुदाहृतम्" इति रक्षणात् । वसन्ततिरुकादृत्तम् ॥ 

अथ कामदेवस्य कामिनीरकिंकरत्वमुत्पक्षते-- 

नूनमाज्ञाकरस्तस्याः खश्च वो मकरध्वजः । 
यतस्तन्ने्रसंचारसूचितेषु श्रचतंते ॥ १९१॥ 

नूनमिति । मकरध्वजः कामदेवसस्याः प्रसिद्धायाः पूर्वोक्ताया वा सुश्ुवः 
कामिन्याः । जातावेकवचनम् । सभ्रुवामियर्थः । आज्ञां करोतीदयाज्ञाकरः किंकरः। 
“कृजो हेतु” इद्यादिना रप्रययः । चूनमित्युलेक्षायाम् । कृतः । य॒तः कारणा- 
तस्याः स॒श्ुवो नेचसंचारेण दृटिप्रसारेण सूचितेषु संज्ञापितेषु प्रवतैते । यथा 
रोके सखासिदृश्टिसूचिते श्यः ्रवतंते तद्वदिदयर्थः । अतः कामिनीनां नूनमर्थं 
कंकर इति भावः । कामिनीकराक्षमात्रेणेव जनस मन्मथावेशसंभवादियमु- 
स्ेक्षा । सा च नूनमिति व्यज्ञकसद्धावाद्राच्या। तदुक्तम्--मन्ये शङ्के धुवं 
नूने प्राय इत्येवमादिभिः । उत््क्षा व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि तादृशः ॥* इति । 
एतेन तासामप्रतिहतजगद्रशीकरणसामभ्ये व्यज्यते । अनुष्टुप् ॥ 

अथ रागिणः ्ेषवेचिच्यात्कामिनीप्रदसापरं वचनं संबोधनमभिधायाह 
दाभ्याम्- 

केशाः संयमिनः श्रुतेरपि परं पारं गते रोचने 
अन्तवैक्रमपि स्वभावद्युचिभिः कीणे द्विजानां गणेः। 

मुक्तानां सतताधिवासरुचिसे वक्षोजङुस्भावचिमा- 
वित्थं तन्वि वपुः प्रशान्तमपि ते रागं करोत्येव नः ॥ १२॥ 

केशा इति । केशाः शिरोरुहाः संयमिनः संयताः सम्यड्धियमवन्तश्च । रोचने 
अपि श्रुतेः परं पारं कर्णन्तविश्रान्तत्वं वेदान्तपरिशीखनतात्पर्य च गते । अन्त- 
वक्रं वक्राभ्यन्तरमपि खभावतः निसगौच्छुचिभिः शुभैः पवित्रश्च द्विजानां 
दन्तानां विप्राणां च ! "दन्तविप्राण्डजा द्विजाः” इयमरः 1 गणैः कीणे व्याप्तम् \ 
इमौ एतौ इति हस्तनिर्देशः ! वक्षोजकुम्भौ चकुम्भौ सुक्तानां मौक्तिकहाराणां 
जीवन्मुक्तानां च सतताधिवासेन निरन्तरावस्थानेन संततनिवासेन च रुचिरो 
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कान्तौ इति विश्व । विचचार सत्ववार । केटीवनसचारख विरहिजनविनोदो- 
पायत्वादिति भाव । कथभूता सती \ करोद्धृतेन दस्तोस्क्षिपिन सनोत्तरियेण 
कुचछुम्भाच्छादनपरा्लेन शरिनश्वन्रस मयूखान्किरणान् । आतपानिति 
याबत् । निवारयन्ती निरङर्वन्ती ¦ भ्रीष्मोष्मणो व्यजमेनेवेति भाव । चन्द्र 
किरणाना विरहिणीजनसतापक्रत्वात्तत्िवारणोक्ति । एतेन दलावस्थापक्चे षष्ठी म- 
न्मथवस्या । तथा च चतुर्थी जगारावस्था । तथा उत्तरीयेण श्रिमयूखानामनि- 

वारणीयस्वविवेकाभावाचित्तविभ्रमप्रतीते कामश्षाघ्लोक्द्वादशावस्थापक्षे दरमी 
उन्मादावस्था सूच्यते । तन्वीयनेन काद्यौवध्या च कथिता । तदुक्तम्- 
खयन सङ्सकल्पो जागर. कशता रति । हीदयागोन्मादमूच्छन्ता इखनज्ञ- 
दशा दश \ इति । कामराघ्ोक्तास्तु--“ चक्षु श्रीतिम॑न सङ्घ. संकत्पोऽथ प्ररा- 
पिता । जागर कारयेमरतिरैनासागोऽथ सज्वर । उन्मादो मूच्छैनं चैव मरणं 
चरमं विदु \' इति 1 इय च विरहोक्रण्ठिता--चिरयदयधिकं कान्ते विरहो. 
त्कण्ठितोन्मना ` इति लक्षणात् । उपजातिवृत्तम् ॥ 

अथ संभोगश्श्वारः । स च बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविव. । वासत्छायनेनाप्यस 

द्विविधस्यापि प्रकारान्तरेण द्विविधत्युक्तम्-च्वाह्यमाभ्यन्तरं चेति सुरतं द्वि 

विधं स्तम् \ तत्रायं चुप्बनाश्वेषनखदन्तक्षतादिकम् । द्वितीयं सुरतं साक्षान्ना- 

नाकरणकस्पितम् ° इति । तत्र ॒प्रथमादिद्धनरूप सोपस्करमाद द्राभ्यम्-- 

अद्शने दशेनमात्रकामा 
दष्टा परिष्वज्गखुखेकरोरा । 

आलिङ्गितायां पुनरायताश्ष्या- 
माशरास्हे विग्रहयोरभेदम् ॥ २२ ॥ 

अदरोन इति । अत्र यत्तच्छब्दाप्याहारेणान्वय कार्य. । अदरैने भियतम- 
विषयकदशेनाभावे सति ¦ कचिस्सन्यप्रतिषेधेऽपि नञ्समास इष्यते । यथा अद- 
रौनमश्रवणमभाष्णमनुचारणमिलयायभियुक्तोक्ते । दशेनमात्र एव कामोऽभिकाषो 
यस्या सा तथोक्ता । ताबन्मा्रामिङाषिणीय्थं । ततो दष्ट । भियतममिति 
रोष । परिष्वङ्गसुखे आशिद्धनजनितघुखे एकं सुख्यं यथा तथा लोल सतृष्णा । 
“लोलश्वरसत्रष्णयो ' इदयमर । या 1 आयताक्षीति शेष । तसा आयत्यां 
कणान्तविश्रान्तरोचनाया त्रियतमायां पुनरालिद्नि तायां संपरिष्वक्तायां सदयाम् । 
विम्रहयो शरीस्यो । शरीरं वघ्म विग्रह * इयमर । अभेदं ठेक्यं आशास्महे । 
तादग्गाढालिङ्गनसुखमनुभवितुमभिरषामहे इयर्थं । (तयथा प्रियया छिया सप- 
रिष्वक्तो न बाह्यं किचन वेद् नान्तरमेवमेवाय पुरुष † इलयादिश्चुते । प्रियततमगादा- 
टिङ्गनपरिष्वद्गविगटितवेययान्तरत्वेन ब्रह्मानन्दसव्रह्मचारिषुखविषेषसभवात्तथा- 
विधालिङ्गनाशेसनं युक्तमेवेति भाव । तडुकते रतिहरये "तत्सौख्यं प्रतत्ववेदन- 
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महानन्दोपमं मूट्धी को वा निन्दति सृक्ष्ममन्मथकर्विचित्रयमूढौ जनः 
इति । अन्यच्राप्युक्तम्--ग्रीटाटिन्ननचुम्बनामितखखं प्रच्छन्नवेयान्तरम्" इति । 
घतत पूर्ववत् \ 

एवं परमानन्दानुसंघायकत्वेन परिष्वद्भस्यापवगेत्वमुक्त्वा संप्रति स्वगेरूप- 
स्वमाह-- 

मारुती शिरसि ज॒म्भणं मुखे 
चन्दन वपुषि कुङ्कमाविखम् | 

वक्षसि पियतमा मदारख्सा 
स्वगे एष परिदि्र आगमः ॥ २२ ॥ 

मारुतीति । रिरसि मारुती । जातीकुसुममाच्किदयर्थ. । सुमना मालतीं 

जाति." पुष्पे जातीप्रशतय.* ईत्युभयत्राग्यमर । पुष्पमूटेषु बहुरम्' इति 
टव । मुखे जृम्भणं मदनमदजनितजम्भश्च ! “म्मस्ु त्रिषु जम्भणम्" इय 
मर" । यद्वा संभोगौत्छक्यसूचकरागविरखासस्फर्तिश्च । वपुषि ऊद्धमाविरं काद्मी- 
रजमिधितं घुखणरसमसखूणितं वा चन्दन पारीरपद्क च । वक्षसि मदारुसा मदेन 

न्थरा भियतम। गाढालिद्धितमत्तकाशिनी च । इत्येषोष्यं समुदाय सखः 
खगेशब्दवाच्य आगम । एतव्यतिरिक्तखगौमिधायक्शाघ्ं॑तु परिलिष्टः सदा- 
नभि्ञत्वादमुख्य \ खर्भपदवाच्यमु्यार्थवोधद्यून्य इयर्थः । अन्ययेतत्खगेत्वे- 
नैव वदेदिति भावः । सखगेसमानसोख्यप्रदोऽयमेवेति परमार्थ. । रथोद्धता 
तमू-+^रान्नराविह रथोद्धता र्गो इति रक्षणात् ॥ 

अथाभ्यन्तरसंभोगं व्णयितुसुपक्रमते-- 

ग्राड्त्रा चैति मनागनागतरसं जाताभिखाषं ततः 
सव्रीडं तदु छथोद्यममथ प्रध्वस्तधेयं पुनः । 

प्रमादं स्परहणीयनिभरर्हःचीडाप्रगटम ततो 
निःसङ्काङ्धविकषेणाधिकसुखं रम्य कुटद्लीरतम् ॥ २९ ॥ 

भ्रागिति ) प्रा प्रारम्मे मनाक् अल्पं मा मेति मास्तु मास्त्विति निषेधवचनेन 
अनागत अनुतन्न. रसोऽ्ुरागविशेषो यसिस्तत् । मौग्ध्यादिति भात्र । ततो 
निषेधानन्तरं जातोऽद्रितोऽभिलाषो वाञ्छा यस्मिस्तत्तथोक्तम् । तदन्वपिखाषा- 
नन्तरम् । “अनुखक्षणेः इति कर्मग्रवचनीयलाद्धितीया । नीवीविच्सनादिषु मन्दो 
दययमनभावो व्रीडा तया सह सव्रीडम् । तेन सहेति तुल्ययोगे" इति बहुव्रीहि" । 
'वोपसजेनसखः इति सहशब्दसय सम् ! अथ ब्रीडानन्तरं शथोद्यम निराकरणे 
रिथिरप्रयलम् । पुनस्यमनाभावानन्तरम् । युन शब्दोऽत्रानन्तयोौर्थंक । प्रध्वस्तं 
विगलित चेय प्रातिलोम्यलक्षणं यस्मिसत्तथोक्तम् । अङ्गीकृताभिमुख्यमिलयर्थं । 
तत ब्रेमाद्र प्रणयरसपरिष्ुतम् । तत स्प्ृदणीया अन्योन्यमसिरुषणीया निर्भरा 
उद्वेखश्च यार्ह कीडा एकान्तकेरय. । विखम्भविद्दारा इद्यर्थ. । ताभिः प्रगल्भ 
प्रौढम् । ततो नि स्न वा प्रतिबन्धेन अङ्धावकर्षणेन कुचायवयवमदनेन अधिकं 
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सुखं परमानन्दो यसि्त्तथोक्तम् । कुरल्लीरतं खल्नीसंभोगः रम्यं खन्दरम् ! 
अलयन्तमनोहर मेति यावत् । एतच प्रथमसमागमपरत्वेन द्रष्टव्यम् । अन्यथोक्त- 
व्यवहारासभवादिति भाव. । कुरशब्दव्यद्रत्तिसभोगत्वादिद्यारम्य (१) प्राग- 
ट्म्यघरितत्वेनोक्तविलक्षणत्वादन्यादसो द्रष्टव्य । नायिका तु युग्धा । नायकस्त्- 
तमोऽनुकरूर. कामतच्चेषु निपुण । अन्यथोक्तक्रमसभोगासभवादिति मन्तव्यम् । 
सभोगलक्षणमुक्तं रतिरदस्ये-- “अनुकूले निषेवेते यत्रान्योन्यं विङासिनै । ददी- 
नस्पशनादीनि स सभोग उदाहूत ५" इति । अत्र मा मेति वागारम्भसूचितेरनु- 
भवेजौताभिरषमित्युक्तेन रयाख्यस्थायिभावेन सव्रीडमिदनेनोपरक्षिते सचा- 
रिभावेः अविचिषटर्विशेषणेयथायथ मानैरनुभावादिविरषैः कुरी इ्युक्तेनाल- 
म्बनविभावेन भ्रतीयमानो रससावैभोम. राङ्ञारो नि सङ्गाङ्गविकर्षेणाधिकरख- 
मियनेन परितोषातिशयं प्राप्नोतीति वेदितन्यम् ! शादृविकोडितम् ॥ 

अथ यदुक्तम् ^नानाकरणकल्पितम्” इति, तत्र॒ नानाकरणानि धेनुकादिब- 
न्धविदयेषा । तेषा मध्ये एकं बन्धविशेष विवक्चुसदनुकूलमुपरिखरतमाह-- 

उरसि निपतितानां खस्तधघस्मिह्कानां 
मु खितनयनानां किंचिदुन्मीलितानाम् । 

उपरिसुरतखेदस्िन्नगण्डस्थलाना- 
मधरमश्ु वधूनां भाग्यवन्तः पिबन्ति ॥ २५॥ 

उरसीति । उरसि निपतितानां पुरुषायितबन्धवशाद्वक्ष.खलमधिष्ठितानाम् । 
अतएव सरसधम्मिहकाना रतिरभसविश्छथकचप्रचयानाम् । “धम्मि संयताः 
कचा ˆ इयमर । सुकुठितनयनाना सुखपारवदयाछजानुभावाचुकरणाद्वा विनि- 

मीटितलखोचनानाम् । तथापि किचिदुन्मीटिताना ईषन्मुकुलितलोचनानाम् । 
अन्यथा अनौनिलयादिति भाव. ! अतएव उपरिषुरते य. खेद्. श्रमस्तेन खि- 
न्नानि खेदाद्रौणि गण्डस्थङानि यासा तासाम् । श्रम खेदो हि रद्यदेजीतः 
खेदादिभूमिकृत्" इति क्षणात् । वधूना भरियतमानां संबन्धि अधरमधु अध- 
रागृतं भाग्यवन्त भाग्यश्चालिन, पिबन्ति । घ्लीमुखस्य निजमुखसामुख्यादङ्क- 
रोनाधरं चुम्बन्तीयर्थं । एतच्च पुण्यकृतामेव संभवति, न त्वन्येषामत एव 
भाग्यवन्त इत्युक्तम् । तथा बाह्यघुरतविरोषरूपमपि वचुम्बनमारभ्याभ्यन्तय- 
तया कथितमिदयवगन्तव्यम् । पुरुषायितरक्षणसुक्त रतिरदस्ये--स्वेच्छया 
श्रमिणि वह्टमे तथा योषिदाचरति पृरुषायितम्' इति । नायिकाल् प्रगल्भा -- 
सरमन्दीकृतव्रीडा ओ्रोढा सपूर्णयोवना' इति लक्षणात् । नायिका. कामतत््व्- 
कुशला अनुकूलाश्च । खभावोक्तिररु फार --“खभावोक्तिरसो चारु यथावद्रस्तु- 
वणेनम्" इति लक्षणात् । मािन वृत्तम् ॥ 

अथ ज्ञानपूर्वकं एवं छरताबुभवः सार्थकः, न त्वन्य इदयाह- 

आमीलितनयनानां यः सुरतरसोऽञ संविदं भाति। 
मिथ॒नेभिथोऽवधारितमवितथमिदमेव कामनिर्वहणम् ॥ २६ 
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आमीलितेति । आमीलितनयनानां खखपारवदयाद्रसुकुलितिनयनानां यूनां 
य॒ सुरतरसर सुरताखाद संविदं अयु ज्ञानमनुखदय भाति । अयमेतास्श इति 
त्ञानगोचरतयथा प्रविभातीलयर्थं । इदमेव ज्ञानपूर्यैकघुरतावुभवश्रतिभानमेव अवि- 
त्थ अव्यर्थम् । सार्थकमिदयर्थं । कामस मन्मथस्य कामपुरुषार्थस वा नि्वदणं 
प्रतिष्ठापनम् । उन्नीवनमिति यावत् । न त्वन्यदाभासत्वादिति भाव । मिथुन. 
रसक्ञे खीपुरूषे । शीपुंसौ मिथुनं दन्द्रमः इयमर । मिथोऽन्योन्यं अवधारितं 
निधितम् । अनुभविनामेवार्थनिश्वयसभवादिति भाव । ज्ञानपू्वक्खरताचुभव 

एव कामपुरुषार्थं इति फलितार्थ । अत इत्थभूतसुरतमेव कतेन्यम् , न तन्या- 
दशम् ! तस्य छ्ेशमात्रषफलक्रत्वादिति तात्पयम् । आयौदृत्तमेद ॥ 

अथ सुरतावधि कथयनिगमयति- 

इदमञचितमकरमश्च पुंसां 
यदिह जराश्वपि मान्मथा विकासः) 

तदपिचन क्रत नितस्विनीनां 
स्तनपतनावधि जीवितं रतं वा॥ २७॥ 

इदमिति । इदास्मष्टोके पंसामिदमनुचितं अन्याय्यं अक्ूमो निर्मयोदा च । 
किमिदमिल्याशङ्कायामाह- जरा ! वावेकावस्थाखपीदयर्थं । मान्मथा विकाराः 
खरतव्यासन्ना कृता इति यत् । इदमिति संबन्ध । कितु यौवनावधिकुरत- 
मेव न्याय्य मयोदागोचरं चेद्य्थः । तदुपरिवतिंख्रतस्याभासत्वादिति भाव । 
तथा नितम्बिनीनां द्लीणां च तदनुचितम् । किं तदिदयत आह--स्तनपतन 
अवधिः मयौदा यख तत्तथोक्तं जीवितं जीवनं वारतंवा खुरतं वान कृतमिति 
यत् । ब्रह्मणेति शेष । तदिति सबन्ध । स्रीणा तावत्स्तनपतनावधिकमेव 
जीवनं कतव्य, खरतमपि तदवधिकमेव, अन्यथा (तारूण्य पञ्चपश्चाशद वपि 
परतो वबृद्धतामेति नारी" इति कामशाखोक्तेव्रद्धानां संभोगानरैत्वात्, “यजेद् 
न्यङुलोद्धूतां ब्द्धल्नी कन्यका यजेत् इति निषेधस्मरणात् , (आलिङ्गनं लम्ब- 

पयोधराणा ब्वीणाचदढुखं जयमेव भूमः इति छम्बस्तननितम्बिनीसंभोगस्य 
दुःखरूपत्वाचेति भाव । यथाह माघ (अयमतिजरठाः प्रकामयुर्वीरलघुविर- 
म्बिपयोधरोपरुद्धा" । सततमघुमतामगम्यरूपा परिणतिदिकरिकास्तरीर्विभरतिं ॥ 
इति 1 अचर स्रीणा पुरषाणां च यौवनकृतसुरतमेव रमणीयमिति तात्पथेम् । 
पुष्पिताभरा्रत्तम्--अयुजि न युगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च 
पुषिरतामरा" इति लक्षणात् ॥ 

यदुक्त सुरताचुगुण्येन योवनसा्यन्तावद्यकत्वं तज्निभिव्णयति । तत्रादौ 
चिरप्रवासनिरविण्णाना राजसेवातत्पराणा यूना वचनमेतत्-- 

राजस्तृष्णाम्बुरो्च हि जगत्ति गतः कथिदेवावसानं 
को वार्थोऽरथः प्रभूतैः स्ववपुषि गिते यौवने साचुरागे । 
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गच्छामः सद्म तावद्विकसितङ्मुदेन्दीवसटरोकिनीना- 

माक्भ्याक्रम्य रूपं ख्चटिति न जय्य द्धुप्यते प्रेयसीनाम्॥२८॥ 

राजचिति । है राजन्, जगति अस्िष्टोके कश्चिदेव कथिदपि पुमान् । 

तरष्णा धनरिप्सा सा एवाम्बुराशि. सयु्रस्तसयय अवसानं पार न गतोदहिन 

ग्राप्त खड । कितु मस्र एवेदर्थं । तृष्णाया अगरिच्छिच्रत्वादम्बुरश्चित्वर्प- 

णम् । अथ यावत्काद्वितार्थसामेऽपि न तै. प्रयोजनसिद्धिरिदयाहु । प्रभूते. 
प्ररे । प्रभूतं प्रचुरं प्राज्यम् इद्मर । अथैधैनैः को वार्थं कि प्रयोजनम् । 
न किमपीटयधं । अकिचित्करत्वादिति भाव । “अर्थोऽभिधेयेरेवस्तुप्रयोजन- 
निढृत्तिषुः इदयमर । कसिन्कथभूते सति । खवपुषि निजशरीरे ( अधिकरणे ) 
साजुरागे सभोगेच्छाजनके अनुरागसहिते वा यौवने गर्ते सति कोऽर्थ इति 
सबन्ध । धनलाभादपि यौवनमेवास्राक बलीय इदयर्थं । अतस्तावत्ततपूर्वमेव 
सद्य खगं परति गच्छामो यायाम । यावत् यदवधि विकसितानि उत्फुष्टानि 

कुमुदानि कैरवाणि इन्दीवराणि नीलोत्पङानि च तत्सदशान्यालोकानि नेत्राणि 
आसा सन्तीति तथोक्तानाम् । सितासिताग्जदर्मनोहरनयनानामिलर्थं । “सिते 
कुमुदकैरवे । इन्दीवरं च नीरेऽसिन् इत्युभयच्राप्यमर । प्रेयसीनां प्रियत- 
माना सबन्वि रूपं यौवनग्रयुक्तसौन्दयं जरया आक्रम्याक्रम्य ्लटिति अज्ञसा । 
“स्याज्क्रदियजञसाहायः इदयमर । न प्यते न हियते । तावदिति संबन्ध । 
अन्यथा शद्ाकापाये बिरुखननवह्मननेष्फस्याद्रुदघीगमननिषेधाचेति भावः । 
"यावत्तावच्च साकव्येऽवधो मानेऽवधारणे" इयमर । सग्धराद्त्तम् ॥ 

अथानर्थमूटमाह-- 

रागस्यागारमैक नरकशातमदादुःखस्तभािहेतु- 
मोहस्योत्पत्तिवीजं जरुघस्परङं न्ञानताराधिपस्य । 

कन्द्षस्येकमिच् परकटितविविधस्पष्टदोषप्रवन्धं 
लोकेऽसिन्न ह्यनर्थवजङ्रुमवनं यो वनादन्यदस्ति ॥२९॥ 

रागस्येति । रागख मात्सयंख एकं अगार सुख्यायतनं अनुरगेकस्थानमिति 
वा । तथा नरकशतेषु निरयथपरम्पराख यानि महादु खानि तीत्रयातनास्तेपा सप्रा- 
पिह प्रा्षिस्ताधनम्। अगम्यागमनादिदुष्कर्मप्रवर्वकत्वादिति भाव । मोह छ्य- 
न्तरासक्तिरूपस्य उत्पत्तिबीज जन्मकारणम् । हेतुनो कारणं बीजम् इयमरः । 
ज्ञानताराधिपसख प्रबोधचन्द्रस जरुधरपटरु अध्रघ्न्दम् । ज्ञानप्रकाशप्रतिबन्धक- 
मियं । कन्दपेस्य कामदेवसख एकं मित्र सुख्यवन्धु । तदुद्रैककमिल्थं । प्रकटितो 
विविधो नानाविधः स्पष्ट. प्रकाशश्च दोषप्रबन्ध पातकसबधो यख तत्तोक्तम् । 
यथोवनमिति दोष. । अतोऽस्टोके तसायोवनादन्यत् इतरत् अनथीनामुक्तवि- 
धानां व्रजस्य समूहय ऊुलभवनं उत्पत्तिनिकेतनं नासि हि । इदमेवायन्तान- 
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धमूखुमिदयर्थ । तदुक्तम्--'यौवनं धनसंपर्ति. प्रभुलमविवेकिता । एकेकमप्य्- 
नाय किमु यत्र चतुष्टयम् \‡ इति । दत्त पूर्ववत् ॥ 

इत्थभूते योवने कथिदेव निर्विक्रिय इद्याद-- 

द्ज्गार्हमनीरदे परखमरक्ीडास्सस्रोतसि 
प्रदयुश्चप्रियवान्धवे चतुस्वाङ्यु काफरोदन्वति । 

तन्वीनेजचकोरपायणविधो सोभाग्यटक्मीनिधो 
धन्यः कोऽपि न विक्छिथां करयते प्राप्ते नवे यौवने ॥ २० ॥ 

दद्वारेति । शद्धार' सभोगविगव्ररुम्धरूपद्यद्वाररस एव दमो ब्रक्षस्तसखय नीरदे 
अम्बुवाह । अद्करितचकन्दङितत्वपष्टवितत्वपुण्पितत्वरूपावस्थाभि परिपोपावह 

इवयर्थ. । प्रखमरो व्यापनक्ीखो य. कीडारसो मन्मथकरेटिरसस्तसय सघ्ोतसि भ्र- 
वाहू । अविच्छेदेन प्रवर्तक इवयर्थं । अथवा प्रखमर्ीडाना रसघखोतसि रसभ्र 
वाहे । यथेच्छाविहारान्वव्र इद्यर्थं (2 ) । प्ररखमरेयत्र ˆखघस्यद् कमस्चू? । प्रद्यु 
प्रस्य कन्दपंस्य भ्रियबान्धवे आप्तबन्धो । खार्थेऽणु प्रयय । श््रदयुस्नो मीनके 
तन । कन्दर्पो द्प॑कोऽनङ्ग.' इव्यमरः । चतुरवाचो निपुणवाकयान्येव सुक्ताफ- 
लानि मोक्तिकमणय तेषामुदन्वति समुद्रे । सरससंछापोत्पत्तिनिकेतनभूत इदर्थं । 
"उदन्वानुदधौ चः इति निपातनात्साघु । समुद्रसय मुक्ताकरत्वमुक्त रलशाचे- 
करीश्चुनीमूतवरादशङ्कमत्स्याहिद्यक्त्य्णववेणजानि । सुक्ताफरानि प्रथितानि 
रोके तेषा तु छक्तयुद्धवमेव भूरि ॥ इति । तन्वीनां विखासिनीना नेचाण्येव च- 
कोरा चच्िकापायिपक्षिविश्ेषास्तेषा पार्वणविधौ पूर्णचन्द्र । तद्रदुद्टासक इद्यर्थं । 
पयैणि भव पार्वण इति विग्रह 1 "विधुर्विष्णौ चन्द्रमसि इद्यमर. । सौभाग्य- 
लक्ष्या सौन्दयैसपदो निधो निधाने । कदाचिदपि खावस्थानन्ददशाया सौ- 
न्दयेटक्ष्मी क्षीयत इदयर्थं । नचे यौवने नूतने वयसि प्राप्ते सति कोऽपि धन्य 
कथिदेव छखकृती विक्रिया मन्मथविकारं न करयते न प्राप्रोति । ईट्शस्तु विरल 
इति भाव 1 शछोकद्रयेऽपि निरवयवरूपकारुकारः । द्ादूखविक्ीडितम् ॥ 

यदुक्त यौवनस्यानर्थमूरत्वं तत्कामिनीपरिलयागेऽयन्तदूरापास्तमिल्याश्ख 
तासामपरियाज्यतां त्रिमिर्व्णयति-- 

संसारेऽसिन्नसारे कुनपतिभवनद्वारसेवाकलड्- 
व्यासङ्गव्यस्तधेये कथममङुधियो मानसं संविदध्युः । 

यदेताः भोद्यदिन्दुद्युतिनिचयश्चतो न स्युरम्भोजनेत्ाः 
परह्धत्काश्चीकलखापाः स्तनभर विनमन्मभ्यभाजस्तरुण्यः ॥२१॥ 

संसार इति ! अमरुधियो निर्मरुमतयो महान्त मानस निज मन असारे 
निस्सारे अस्मिन्परिवर्वमाने संसारे कल्व्रादिपोषणव्यासद्ररूपे कुररेपतिभवनद्रार- 
स्य ुत्सितराजमन्दिरख प्रतिदारस्य सेवा अुवर्वनमेव कर्ट्टोऽपवाद् तत्र यो 
व्यास अद्यासक्तिस्तेन व्यस्तं धेथ धीरत्वं यख तत्तथोक्तम् । ईटक्टकमौसक्त- 
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त्वान्मकिनिमिय्थं । कर्थं संविदध्यु कुयुः। न कथंचिदपीलय्थं । किं न साच्े- 
दियत आह--प्रोयन् उदित्वरो य इन्दुः तख द्युतिरिव दुतिर्येषां तानि चन्द्र- 
धवलानि माजिष्ठानि वा । उवद्विरोषणसामभ्यौत् । तानि निचयानि अद्भशानि 

बिभ्रतीति तथोक्ता । अम्भोजे इव नेत्रे यासा ताः । पद्मपरश्विशाललोचना 

इदयर्थं। प्रेङ्खत्काश्य कणद्रशना एव करापा भूषणानि यासा ताः । यद्रा 
काश्यो भूषणानि यासां ता । कलापो भूपणे बर्हे" इलयमर । स्तनभरेण कुच- 
कुम्भगौरवेण विनमन्ति अवनतानि मध्यानि वलम्रानि भजन्तीति तथोक्ता । 
पीवरकुचा. कृशोदर्थश्वेदयर्थं । एतेन सौन्दयोतिशय उक्त॒ । एताः प्रसिद्धास्त- 
रुण्यो युवतय न स्युयैदि न भवेयुयैदि तर्हिं कथं सविदभ्युरिति सबन्ध । 
अतो विशिष्टतरुणीनां विद्यमानत्वादेव सुधियोऽप्येवभूता भवन्तीयर्थः । तस्मा- 
तरुण्यो दुष्परिहरा इति भाव । तदुक्तम्--“असाधाविह खसारे दुबरे मक- 
रध्वजे । फटे च कामिनीमूरे का वा खात्परिकल्पना ॥* इति । अत्रोत्तरवा- 
क्यार्थस्य पूर्ववाक्यार्थसमर्थकहेतुत्वात्कान्यलिन्ञभेद् । खण्धरा ॥ 

सिद्धाध्यासितकन्दरे दस्वुषस्कन्धावरूग्णद्भुमे 
गङ्गाधोतरिखातले हिमवतः स्थाने स्थिते श्रेयसि । 

कः कुर्वीत शिरः परणाममणिनं स्खानं मनस्वी जनो 
यद्धिचस्तङुरङ्गश्ावनयना न स्युः सराख्रं खियः ॥ ३२॥ 

सिद्धेति । सिद्धैयोँगिभि अध्यासिता अधिषटिता कन्दरा गृहा यसिसत्तथो- 

क्ते । एतेन तप .सिद्धिहेतुत्वं सूच्यते । दरश्य निखयसनिहितस् यो दषो वाहन- 

भूतो म्यक्चस्तसख स्कन्धेन असपीठेन । ककुदेति यावत् । अवरूण्णा भभा इमा 

यस्िन् तत्तथोक्तम् । “सजो भङ्गे" कर्मणि क्तः । “ओदितश्च इति निष्ठानत्वे णत्वम् 

एतेनाखिलभ्रेय प्रदशिवसानिष्यसुक्तम्।गङ्गाधोतानि गङ्गाप्रक्षालितानि शिरातटा- 
नि यस्मिन् तत्तथोक्ते । एतेनादयन्तपवित्रत्वसुक्तम् । अतएव श्रेयसि प्रे प्रेय- 

स्करे वा हिमवतो गिरे सबन्धिनि स्थाने ्रदेशचे स्थिते सति । को वा मनसी सुमे- 

धा धीरो जन । प्रश्साया विनि । शिरो निजोत्तमाङ्ग प्रणामेन कुनरपतिपादवन्द्- 

नेन मलिनं करुङ्कितम् । अतएव म्छानं उत्कर्षहीन कुर्वीत । भमटिन मानम् 

इति पाठे मानं निजाभिमानं (कर्म ) शिरं प्रणामेन निजोत्तमाद्गविनमनेन मलिनं 
प्रतिष्टाहीनं कुर्वीत । न कोभ्पीयर्थ- । कुत । यद्यस्मात्कारणात् वित्रस्तकुर- 

ब्शावनयना पद्धिनीजातित्वाच्चकितबारुहरिणेक्षणाः अतएव स्मरा महावीरस्य 

स्मरख जगद्विजयसाधनभूतबाण इयर्थः । लिङ्गवचनन्यलययो नियनपुंसकत्वेन 

जादयभिप्रायेण वा वेदा प्रमाणम् इद्यादिवद्रष्टव्य । इत्युक्त प्राक् । च्यः 
न स्युश्वेत् । अत अमोघमदनशचभूतच्नीणामपरिदयाज्यतया विदयमानत्वादेव 

मनखिनामपीदग्ुरवस्थापत्तिरिति भाव. । दृत्तमुक्तम् ॥ 
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संसार तव पयन्तपद्वी न दवीयसी । 
अन्तया दुस्तय न स्युयंदि ते मदिरेक्षणाः॥ २३ ॥ 

संसारेति । हे संसार, तव पयन्तपदवी अवसानसीमा न दवीयसी न दविष्ठ 
मवति । न दूरतरेति यावत् 1 किंतु नेदीयेवेदयर्थं । दृरशम्दादीयुनि “उभि- 
तश्चः इति डीप् , “स्थूरदृर- इदयादिना पूवैयणादिपरलोप" । कुत । ते तव 
अन्तरा मध्ये दुस्तरा महानय इव तरितुमशक्या । ईषद इलयादिना 
खत्प्रयय । मदिरेक्षणा च्िय न स्युधैदि न सभाविताध्वेत्् ।! न दवीयसीति 
संबन्ध । सभावितलादेव दवीयसीदयर्थं । एतेन संसारपारगमनप्रतिबन्धिन्यः 
लिय इत्युक्तम् । तत्परिदयागे तु धरय सभव इति भाव । पूर्वश्ोकेऽप्यत्रापि च 
पूर्वैतरश्छोकवत्कायेमुनेयम् । अनुष्टुप् ॥ 

इत्थं स्रीणां परिदवौमशक्यत्वे तदासक्तसय कुतः श्रेय प्राप्षिरिलयाङ्काया 
तदलयन्ताद्याज्ययोरप्येहिकामुष्मिकफरुसाधनखमेवेति मनसि कला तदुभय- 
मिदानीं ताविरूपयितु भ्रतिजानीते-अथ पक्षद्रयनिरूपणमिति । अथ स्रीणां 
प्रिलयाज्यल्लकथनानन्तरं पक्षयो" विरक्त्यनुरक्तिरूपपक्षयो- द्यस्य निरूपर्णं 
क्रियते तत्प्रकारमार्विक्तिसमार्वणेयति- 

दिश वनहरिणेभ्यो वहाकाण्डच्छवीनां 
कवलमुपरुकोटिच्छिन्नमूढ कुशानाम् । 

राकयुवतिकपोखापाण्डलाम्बुखवदह्की- 
दखमरुणनखाघ्रेः पाटितं वा वधूभ्यः ॥ ३७ ॥ 

दिरेति । हे जनैदयध्याहायैम् । बने पुण्यारण्ये हरिणेभ्य कुरगेभ्य । तप - 
प्रसक्त्या निर्मीकत्वेन तेषा समीपवर्तिल्लादिति भाव. । उपरूकोव्या निशित- 
पाषाणग्रान्तेन च्छिन्नानि दूनानि मूलानि यस्य तथोक्तम् । तत्र खविघ्रादि- 
साधनान्तरारससभवान्मूरानायुपरुकोरिच्छिन्नत्वमुक्तम् । वंदकाण्डस्य वृशकरी- 
रस्य छविरिव छविर्येषा तेषाम् । सरसानामिलयर्थ. । कुदानां कवल्नं ग्रास वा 
दिर । तपश्वरणाजुसमय इति रेष । अथवा वधूभ्य भ्रियतमाभ्योऽरुणनखा- 
नामभरे पाटितं शकलितं शकयुव तीनां शकाख्यदेसीयतरुणीनां कपोङवदापाण्ड 
आ समन्ताद्धवर यत्ताम्बूखवद्टीदर नागवष्टीपत्रं तद्रा दिश ! ससरणसमय इति 
रोष" । उक्तोभयमेव परमसोख्यनिदानं उभयत्र नान्यदिति भाव । एवमुत्तरत्रापि 
यथायोगमूहनीयम् । अत्र नखानामारुण्यग्रहण मदाभाग्यलक्षणत्वेन सुखिल- 

योतनार्थम् । तदुक्त सासुद्रिकैः--"पाणी पादतले रक्ते नेच्रान्तश्च नखस्तथा । 
ताडजिहाधरोष्ठ च सप्तरक्तः सुखी भवेत् ॥` इति ! मालिनी ॥ 

असासः सवं ते विरतिविरसाः पापविषया 
ज्चगुप्स्यन्तां यद्धा नु सकलदोषास्पदमिति । 



७६ सुभाषितत्रिश्चयां 

तथाप्येतद्धूमौ नहि परहितास्पुण्यमधिकं 
न चास्सिन्संसारे कुबख्यदशो रस्यमपसम् ॥ २५॥ 

असारा इति । ते प्रसिद्धा स्वं पापहेतुप्वात्पापा विषया राब्दाद्य; 
सकचन्दनवनितादयो वा असारा अस्थिरा, निसारावा इति । सारो बे 

स्थिरा चः इदयभिधानात् । तथा विरतो परिणतिसमये विरसा. अनर्थकरा इति 

वा \ यद्भा सकर्दोषाखदम्, राग्दरेषमोहाघरेषदोषा इति वा } “आस्पदं 

म्रतिष्रायाम्ः इति निपातनाल्छुडागम । लिङ्वचनन्यद्ययस्वु पूवेवद्रषटन्य । 
ज॒गप्यन्तां परिव्यज्यन्ताम् । परिदयागे प्रमसुखलाभादिति भाव । तथाच 

वक््यति--“खयं यक्ता ह्येते शमसुखमनन्तं विदधतिः इति । गपर्निन्दायाम्ः 
इति सन्नन्तात्कर्भेणि यकि विधौ खोटि तद् । तथाप्युक्तप्रकारे विषयाणा जुगु- 
प्यलेऽप्येत द्रुमौ अस्या भुवि परदहितात् परोपकारकरणात् अधिकं अतिरिक्त 
पुण्यं नहि नासि खट } “शछोकावेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं म्रन्थकोटिभि. । परोप 
कार पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥* इते वचनादिद्मेवायन्तपुण्यमिदयर्थं । 
अथास्िन्यसारे च कुवलयदश उद्लक्ष्या । “अन्यारादितरर्त- इवयादिना 
पन्चमी । अपरं अन्यत् रम्यं वस्व नास्ति । इयमेवायन्तं मनोहरेयर्थ. । अतो 
दोषरश्या विषयान्परिलयज्य शमयुखानुभवतात्प्यैण वा स्थातव्यम्, अन्यया 
परहिताचरणतत्परेण सांसारिकतया वा वर्तितव्यम्, नतु प्रकारान्तरेणेति 

भाव ! हिखरिणी ॥ 

माच्सर्यमुत्साये विचायं कायं- 

मायाः समयोंदमिद् वदन्तु । 

सेव्या नितम्बाः किसु भूषसणा- 
मुत स्मरस्मेरविरासिनीनाम् ॥ ३६ ॥ 

मात्सथमिति। आयी पण्डिता मात्सय असूयाम् । पक्षपातमिति यावत् । उत्सा 
निराकृ । तस्य यथार्थकथनप्रतिबन्धकलादिति भाव । काये कतुं योग्यम्} विधेय- 
मिदयर्थं । विचार्य उहापोदामया सम्यगालोच्य तत समर्यादं मर्यादया सन्मार्गान- 
तिक्रमणेन सहितं यथा भवति तथा । इदं एतत् वदन्तु कथयन्तु ! किमिदमिदत 
आह-धरन्तीति धरा । पचाद्यच्! भुवो धरा भूवयास्तेपा भूवराणा नितम्बा क- 
दिग्रदेश्ा सेव्या कियु आश्रयणीया वा । उत अथवा स्मरस्मेर सरो्टसिता. । 

मदनमदोत्कटा इदयर्थं । यद्वा सरेण मन्मथावेशेन हेतुना स्मेय. संभोगेोत्युक्यसू- 
चकमन्दसितदन्दरवदनारविन्दा इदयं । स्मिड् ईषद्धसने" इति धातो नमिक- 
म्पि इद्यादिना रप्रयय । अथवा विषयमात्रविश्चान्ति विरहेण बिदयङ्गरब्रत्ति- 
मदमन्द्दिगुणविशिष्टकटाक्षवीक्षणानि स्मेरशब्दविवक्षितानि । तदुक्त भावप्रकाशे 
अपरिच्छिननविपयं मदमन्धरमीलितम् । स्फुदधुक्षतायुक्ते तत्स्मेरमिति कभ्यते॥ 
इति) तानि च सरप्रधानानि यासा ता. सरस्मेराणा विलासिनीना विर्सनशी- 
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खानां तरुणीनाम् । “वौ कषरुस-' इत्यादिना धिनुण्परयय । नितम्बा करि- 
अदेशा आश्रयणीया वा । इदं वदन्लिति संबन्ध । यदि वैराग्यं स्यात्त 
गिरिनितम्बाः सेव्या , अन्यथा विलासिनीनितम्बा इति खदीयप्रश्चस्येदमुत्तर न 
लन्यदस्तीति भावे । कटकोऽछ्नी नितम्बोऽ्द्े., "पश्वाचितम्ब. घ्ीकय्या 
इति चोभयत्राप्यमर । अत्र पूवो एकवर्ण॑स्य पुनःपुनराठततेशत्युभ्रास शब्दा- 
ङंकारमेद् -“एकद्विप्रश्तीना तु व्यज्ननाना यदा भवेत् । पुनसक्किरसौ नाम 
व्रत्यनुप्रास इष्यते ॥ इति लक्षणात् । अयं च नितम्बा इल्यच्र द्वयानामपि नि- 
तम्बाना प्रकृतललात्केवलप्रकृतल्गोचरेण एकनाङावरुम्विफर्द्रयवदेकशब्दार्थ- 
दरयप्रतीते केवला्थप्रवणेन विजातीयेनोत्तरवाकथस्थेन छेषेण तिरूतण्डुकवत्पर- 
स्परनेरपेक्ष्यात्संखष्टि कंचिचमत्कारातिशयमावहतीति काव्यस्य महाचुत्कषे 
मरतिपादित इति रहस्यम् । दृर्तमुपजातिः ॥ 

संसारे स्वप्मसारे परिणतितरछे दे गती पण्डितानां 
तच्वन्ञानाखताम्भःश्वरकितधियां यातु कारः कर्थचित् । 

नो चेन्मुग्धाङ्गनानां स्तनघनजघनाभोगसंमो भगिनीनां 
स्थूरोपस्थस्थरीषु स्थभितकरतरुस्पदरीरोद्य सानाम् ॥२७॥ 

संसार इति । खप्रय सार इव सारो यस्मिन्स । पिभ्याभूत इदयर्थं । 'सप्तम्युप- 
माने' इद्यादिना बहूहि. । तथा परिणद्य परिणामावस्थाया तरखे अस्थिरे अ- 
दाश्वत इव्यर्थः । ससारे सखतो पण्डिताना परिज्ञातणा दरे गती अवस्थे । वियते इति 
रोष । के दव इदयाराङ्कायामाह-- तत्त्वज्ञानमेव अगरताम्भ- अस्रतभायजटं तत्र छव 
इव छ्टिता रुचिरा । यद्वा तत््वज्ञानाखताम्भसि छव वनम् । कीडेति यावत् । 
तत्र ख्डिता उछ्ठासवती धीयंपाम् । तत्त्वक्ञानोषसितवुद्धीना सतामिदयर्थं । कर्थ- 
चिदतिग्रयल्नेन कालो यातु गच्छतु ! अतिकामविदयर्थं । -कथमादि तथाप्यन्तै- 
्य्नगोरवबाढयो › इयमर । "कार कदाचित् इदयपपाठ । इयमेकावया । नो 
चेदेवं न खान्नत्त्दिं सनयोधेनजघने विपुरुकटिपुयेभागे च आभोगसरभोगिनीना 
विस्त्रतसंभोगेच्छावतीनाम् । यद्वा स्तनयोधनजघनश्य निबिडतरजघनश्य च य 
अभोगो विस्तारस्तत्र सभोगिनीनाम् । कुचमर्दननिधुवनरूपबाह्याभ्यन्तरसभोगा- 
काद्धिणीनामिदयर्थं । एतेन समाचुरागिखमुक्तम्। अन्यथा आभासप्रसङ्धात् । तदु 
्तम्--“एकन्रेवाजुरागश्वे्तिय डम्डेच्छगतोऽपि वा। योषितो बहुसक्तिश्च रसाभास- 
चिधा मत. ॥* इति । मुग्धाङ्गनाना सुन्दरल्लीणा नवयोवनाना वा 'उदययौवना 
सुग्धा' इति रक्षणात् । स्थूलोपस्थस्थरीषु वतैखोच्छूनमदनसदनप्रदेशेषु । 'जान- 
पद्" इद्यादिना अ्रत्रिमा्थं डीप् । स्यगितमाच्छादितं यत्करतलं तद स्पदै. स- 
पक. स एव रीठा तत्र उदयम उद्योगो यषा तेषा सताम् । कामिनीमेहनोपस्थस्पर- 
खखमद्धभवता सतामेवेयर्थं । कालो यातु । इयं चकावस्था ! इमे दे एवोत्तमे 
गती । न ेतच्यतिरिक्ति गलन्तरमसतीदर्थ. । सर्वदा ज्ञाननिषएटया वा कामगोघ्य 
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वा पण्डितानां कालो यापयितव्य । न लन्यथेति भाव । स्थूलोपस्येदनेन आसा 
चिव्रिणीजातिलं सूचितम् । तदन्तं रतिरहसे-मदनसदनमस्या वुरोच्छन- 
मन्तगरैदु मद्नजलाव्यं रोमभिनौतिसान्द्रे । प्रकृतिचपलदष्टिबोह्यसंभोगसक्ता 
रसयति मधुरात्प चित्रिणी चित्ररक्ता ॥' इति । एतनालयनुकूरसुरत नियतया- 
मोऽपि तत्रैवोक्त -- रजति रतिसुखार्थौं चित्रिणीमययामे भजति दिनरजन्यौ- 

हस्तिनीं च द्वितीये । गमयति च तृतीये शद्धिनीमाप्रंमावा रमयति रमणीयां 
पद्चिनीं तुयेयामे ॥ इति । मतान्तरे तु द्वितीययाम इप्युक्तम्-"घनकुचनख- 
मेदैमुष्टिवातिश्व मध्ये रतिनियतकेरेशच प्रीतियुक्तेर्ववोभि । अनृततरकथाभिसतत्र 
यामे द्वितीये सुगणसहितमन्तश्चित्रिणी सलभेत ।॥ इति खण्धरा ॥ 

आवासः क्रियतां गाङ्गे पापदारिणि वारिणि। 
स्तनद्वये तरुण्या वा मनोहारिणि हारिणि ॥ ३८॥ 

आवास इति । पापानि हरय भीक्ष्णमिति पापहारि । “ग्गं वारि मनोहारि 
सुरारिचरणच्युतम् । तरिपुरारिशिरारि पापहारि पुनाठ माम् ॥ पापापहारि दुर 
तारि तरद्नधारि दृरम्रसारि गिरिराजगुदाविहारि । क्षङ्कारक्रारि हरिपादरजोपहारि 
गाङ्गं पुनातु परित. शभकारि वारि ॥ इदयादिना समस्तपापक्षयकर इय. । 
'बहुरमामीक्षण्येः इति णिनिः । गाङ्गे गङ्गासबन्धिनि । "तस्येदम्" इयण््रयय. । 
वारिणि आवास क्रियताम् । ज्ञानपानादिना बाद्याभ्यन्तरश्यद्धिसंपादनद्ररा ख-~ 
गापवर्भप्राप्यथे तत्र निवासो विधीयतामियर्थं । तथा च श्रुति --सितासिते 
सरिते यत्र सगते तत्राुतासो दिवमुत्पतन्ति । ये वै तन्वं १ विखजन्ति धीरा- 
स्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते ॥* इति । स्मृतिश्च-- "गङ्गा तुद्गतरद्धिणी भवेभय- 
क्केदापदहा सर्वदा मलयोनामवगाहनात्सकृदपि खर्गेऽपि सथ्थापिनी' इयादि । 
अथवा मनोहारिणि अयन्तमनोहरे पूर्वैवण्णिनिः ! कुत हारिणि सुक्ताहारवति। 
अचर मलर्थाय इनिप्रयय. । तरुप्या नवयौवनायाः स्तनद्भये आवासः परिशील- 
नतात्पये क्रियताम् । तरुणीसनाश्रयस्यैव निरतिश्षय्चखहेतुलादिति भाव । 
अच्र तरुणीम्रहण स्तनद्रयख पतनाभावेन पाटवातिशरययोतनार्थम् । अन्यथाभा- 
स॒प्रसन्वात् । एतेन मणिहिरण्मयकडणयोरिव सनद्रयहारयोरप्यन्योन्यरासणीय- 

कप्रकाशपरिपोषावहवेन विरिष्टस्तनद्रयखाश्नरयणयोग्यल् सूचितमियवगन्त- 
व्यम् । यथाह श्रीहषै---'तरणीस्तन एव दीप्यते मणिहारावछिरामणीयकम्' 
इति । अत्र पूर्वोत्तरवाक्यस्थयोरवुप्रासयमकयो शब्दारुकारयो. सरष्टि. स्पष्टा । 

अथ द्वाम्यरा निगमयति-~ 

किमिह बडुभिर्कतेयुक्तिदल्येः प्ररखापे- 
देयमिह पुरुषाणां सर्वदा सेवनीयम् । 

अभिनवभदरीखाटारसतं सखन्दरीणां 

स्तनभरपरिखिन्नं योवनं वा वनं चा ॥ ३९ ॥ 
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किमिति । इहास्मिन्नथ वहुभिरपरिभितेयुक्तिदन्येनिं सरैरक्तेरुदितै प्रखापैरन- 
कवचने । कि फरमिति शेषः । वाचो विग्छापनं विना न किचित्फल्मस्ती- 
लर्थं । श्रलापोऽनर्थक वच ` इयमरः । कि चिहास्िष्टोके पुरुषाणा द्यं सर्- 
द्रा निरन्तरम् । सर्वथा इति वा प्राट । सेवनीयम् । करि तद्धयमत आह- 
अभिनवा नूतना या मदलीला मन्मथावेशजनितविलासास्तासु रट्सं ठोटधप- 
म् । अदयासक्तमिलर्थं । स्तनभरेण कुचकलश्चभारेण परिखिन्न परिकरान्तम् ¦ 
उभयघ्रापि यौोवनवतीधर्मो यौवन उपचर्यते । सुन्दरीणा यौवन वा। न घु- 
न्दरीणाभिति भाव उत्त वनं पुण्यारण्यं वा। सेवनीयमिति संबन्ध । एतयो- 
रेव परमङुखनिदानलादिति भाव । मालिनी \ 

इदानी निष्कृष्टमर्थमाह-- 

सत्य जना वच्मि न पक्चषपाता- 
होकेषु खध्स्वपि तथ्ययेतत् । 

नान्यन्मनोदारि नितस्बिनीभ्यो 
दुःखेकदेतुमै च कथिदन्यः ॥ ४० ॥ 

सलयमिति । कि बहुना हे जना ; सदयं वच्मि यथार्थ ब्रवीमि । पक्षपातात् 
वैषम्यात् न वच्मि । सप्त लोकेष्वष्येतदेव तभ्यम् । सलमिलयर्थ- । किमेतदि. 
खत आह--नितम्बिनीभ्यस्तसरणीभ्यो मनोहारि मनोहर वस्त॒ अन्यन्न सि) 

तथा ताभ्योऽन्य इतरो दु-खानामेकहेतुमुख्यकारणं कथित् नास्ति । को भोगो 
रमणीं विना- इद्यादिना भोगैकसाधकत्वात् , "बद्धमूलसख मूर हि मदद्वैरते- 
शिय ` इद्यनर्थमूलकत्वाच नितसम्विनीनामेव परम॑चखदु खैकनिदानत्वादिति 
भाव । अच्र सप्तश्टोकाना पक्षद्रयनिरूपणस्यायमभिप्राय -अखण्डनिरतिश- 
यानन्दावाप्तिरक्षणत्वेनाम्यहितन्वान्युख्यो मोक्ष पुरुषार्थं इति सकर्मतसि- 
दान्त" । प्रसूतिभाजो विश्वस च्ीपुंसाथ्यामेव निष्पन्नत्वात्कामस्य पितृ्णवि- 
मोचनहेतुभूततया सततं महापुरुषपरिथरहास्पुरुषार्थत्वमिति नन्दिकेश्वर-श्रेतके- 
तु-पाश्चल-वात्सायनादिपूवैसिद्धान्त । एवं च सति पपूर्वाखाभे परः पर › इति 
न्यायान्मु्यकत्पारामेऽनुकस्पस्यापि विदहितलान्मोक्षपुरषार्थसाधनग्रवृत्य कामे 
कामपुरुषार्थसाधनेषु वा अवद्यं प्रघ्रत्ति कर्वव्येदययुसंधायेवमुपन्यस्तमिति तत्र 
नितम्बिन्थतिरिक्तरम्यवस्त्वनर्थहेलो. सलयपि सबन्येऽसबन्धोक्तेरतिश्षयोक्ति- 
भेद्. । इन्द्रवजा--स्यादिन्द्रवज्रा यदितौ जगौ ग: इत्ति लक्षणात् ) 

इति शज्ञाररतकन्याख्याने सभोगवर्णैनं नाम द्वितीया रविरत्ति । 

अथ कामिनीगहणम् । 

यदुक्तम् ष्ठु सेकदेतुने च कथिदन्यः” इति, तदेव प्रपश्चयितुमिदानीं कामिनी- 
गहेणमारभते--अथ काभिनीगर्हणमिति । अथ सभोगनिरूपणानन्तरं कामिन्या 

८ सु. चि, 
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गर्हणं निन्दा । आविदयतिसमाध्चि कियत इति शेष । नयु गृद्वारारस््रनत्वेन प्रमि- 

दधाना काभिनीना गरणे रद्गारवणैनप्रतिज्ञाभद्ग प्रसन्येतेति चेन्न, दिष्ुपाखादि- 

कृतभगवद्रईणखय पुरपा्थपयैवसानवत्फरमिनीगदहेणम्यापि यथाकथचिच्चङ्गारवणै- 
न एव प्रथैवसानान्न कोऽपि विशव इति मन्तव्यम् । तत्परकारमेव विव्रणोति-- 

कान्तेव्युत्परुखोचनेति विपुरश्रोणीभरेत्युन्नमः 
त्पीनोत्तुङ्पयोधरेति खमुखाम्भोजेति खुभरूरिति। 

दष्ट माद्यति मोदते ऽभिरमते प्रस्तोति विद्धानपि 
प्रलयक्षाद्युचिभसखिकां खियमहो मोहस्य दुश्वेष्ितम् ॥ ४९ ॥ 

कान्तेति ! वेत्तीति विद्रान् सारासारविचारचतुर । ज्ञानवानपीटर्थं । क्रिमु- 

तान्य इति भाव । "विदे शतु्वेसु * इति वखादेश । प्रदयक्षेणा्चचिमधिका 
अपविच्रचर्भपुयम् । खाथं क । श्रलययस्थात्कात्पूरवस्य- इदयादिना इकारादेश 

“भखेषाजाज्ञा- इदयादिना वैकल्पिक । '्पुबिकाम्' इति पाठे अश्चिपाचाटि- 

काम् । अल्यन्तजगुप्ितखशूपामियर्थ । तटक्तम्--“हासोऽस्थिसदरानम्भियु- 
ग्ममत्युज्वलं तत्कछपावसाया । स्तनौ च पीनौ पिशिताखपिण्डौ स्थानान्तरे 
कि नरकेण योषित् 1 इति इत्थभूता चलियम्। “वाम्शरो ` इति विवमत्पादिय- 
डादेश । दृष्टा । कान्ता कमनीया इति, मनोहरेति व( । "कान्तं मनोहरं ₹- 
च्यम्? दलमर । उत्पटे इन्दीवरे इव रोचने यसा सा तथोक्तेति । विपुरुश्रोः 
णीमरा प्रथुखनितम्बविम्ा इति । उनमन्तौ ऊ"यैसुत्पतन्तौ इव सितै । कुतः। 
पीनौ पीवरौ उत्तुङ्गौ उन्नतौ च पयोधरौ स्तनै। यसया सा तथोक्तेति । “खरीस्त- 
नाब्दौ पयो वरौ इदयमर । सुसुखाम्मोजा सुन्दरवदनारविन्द इति । शोभने 
मदनकायुकरचिरे श्रवौ यस्याः सा तथोक्तेति च } सादयति मत्तो भवति । मोदते 
हष्यति । अभिरमते कीडति । अभिपू्ौद्रमतेकटि तड्। व्यादपरिपूर्वसैव पर- 
स्मेपदल्लनियमात् । प्रस्तौति उक्तप्रकारेण प्रकारान्तरेण बा अभिषटैति । अत 
मोहस्य अविद्याया दु्े्ितं दुर्विरसितम् । अष्टो विद्रासमपीदगवस्थापन्न करो- 
तीदयाश्रयमिय्थैः । एतत्सव व्यामोहमूखमेव । तशय दुरवच्छेदलादिति भाव । 
यद्यपि “अमेभ्यपूण छृमिजन्तुसकुकं खभावदुगैन्धमशोचमधुचम् । कलेवर मूत्रपु- 

रीपभाजनं रमेत मूढो न रमेत पण्डित ॥ इति वचनात्पण्ठितस्मेत्थं उयुण्सि- 
तकाभिनीकटेवरे रमणमेव नासि, तथापि मोहसायन्तग्राबल्यप्रकटनार्थमि- 
त्थमुक्तमिलयवगन्तव्यम् । अत्र क्रियाणां बह्ीना समुचितत्वाच्ियासमुचयाट- 
कार एकविपय.--युणक्रियागरौगपद्यमठकरारसमुच्य ' इति रक्षणात् । शार्द- 
रविक्ीडितम् ॥ 

अथ त्रिभिरानुष्टभैः खरूपं दूधयति-- 

स्ता भवति तावाय ण्ठ चोन्माद्कारिणी। 

स्पृ भवति मोह्यय सा नाम दथिता कथम् ॥ ४२ ॥ 
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स्पतेति । या स्मृता सदशाद्टचिन्तादिस्षतिवीजोद्रोधकसद्धाववशालस्रवासे 
कद्ाचित्सरणविषयीङकृता सती तापाय भवतीदलय्थं । ततः ट्ट सती उन्माद्- 
कारिणी चित्तविभ्रमकरी भवति । स्प्र्य आलिद्धिता सती मोहाय भवति बहि - 

प्रपञ्च विस्रणकारिणी मवति । अत सावधू कथंनाम कुतो वा दयिता 
्रियतमा । न कथचिदपीदर्थं । कितु उक्तबहनर्थकहेतुभूतत्वादप्रियतमेवैति 
भाव । अत्र स्मरता भवति तापायः इति पदाना विकेष्रणगव्या तुरीयपाद- 
स्थपदार्थं प्रति दैतुत्वात्काव्यलिद्गमेद्. ॥ 

तावदेवास्रतमयी यावलोचनगोचय। 
चश्चुःपथादतीता तु विपादप्यतिरिच्यते ॥ ४३ ॥ 

तावदिति । तावत् एतावत्पयन्तमेव अण्तमयी । अगरतोपमानात्तद्रन्मवुर- 
तरेदर्थं । वधूरिति शेष. । शतस्प्रकरृतवयने मयर्ः । “टिद्ाणन्- इदयादिना 
डीप् । करियत्पयैन्तमिदयत आह-- यावत् यावत्पयन्तं लोचनगोरा चक्षर्विषया 
भवति, तावदिति सवन्ध । व्यतिरेके तु नैवमिलयाह--चक्चु पथात् रोचन- 
मागात् । ऋक्पू ~: इदयादिना समासान्तः 1 अतीता तु अतिक्रान्ता चेत् 
विषादपि काल्कूटादपि अतिरिच्यते अतिरिक्ता भवति ।! तद्वल्माणप्रयाणक्ा- 

रिणी भवतीदर्थं । अचर वव्वा अग्रतमयलविषातिरिच्यमानत्वासवन्धेऽपि 

तर्संवन्धाभिधानादसवम्धे सवन्धरूपातिशयोक्ति. ॥ 

उक्तमेवा4 भङ्गयन्तरेणाद- 

नास्त न विषं किंचिदेकां सुक्स्वा नितम्बिनीम् । 
सेचाभ्रतलता रक्ता विरक्ता चिषवट्री ॥ ४४ ॥ 

नेति । एका नितम्बिनी सुक्लवा विहाय अगतं अष्रतरब्दवाच्यं किचिद्रस्तु 
नासि । विप्रं विषश्लब्दवाच्यमपि किचिन्नास्ि । इयमेवाखतप्राया विपप्राया 
चेदर्थं । कुत॒ एतदिदयाक्षङ्खय तत्वं साधयति--र्ता अनुरागवती चेस्सेव 
नितम्बिन्येव अग्रतर्ता सजीविनीं भवतीदय्थं । विरक्ता अनुरागरहिता चेत् 
विषवष्टरी विषरखतामज्ञरी । व्री मज्ञरी च्ियाम्" इदयमर. । प्राणापहारिणी 

भवतीदयर्थं । अत्र नितम्बिनीव्यतिरेकेणाग्रतविषयोरसिलसबन्धेऽप्यसबन्धा- 

त्संबन्धे असंबन्धरूपातिशयोक्ति 1 तथोत्तरा्धं तस्या अग्रतरुतात्वविषव्टरीत्व- 
रूपणाद्रूघकाल्कार । स च रक्तत्वविरक्तत्वपदार्थहेतुककव्यलिद्वोत्थित सन् 
पूवातिरयोक्तियुन्ीवयतीति सकर । प्रायेणेकार्थमप्यनेकं छोकमुक्तिविशेषलो- 
भाठिखन्ति कवय । यथा नैपधे--“आद्ाचेव निपीय इयादि छोकद्वयम् । 
यथा च माघे--्रसाधितस्यः इदयादिश्टोकद्वयमिदयादि । 

अथ घीयच्रस्ष्टारं दृषयति- 

आवतः संदायानासयिनययुवन पटणं साहसानां 
दोषाणां सन्निधान कपररतमयं श्चेचमप्रलययानाम्। 
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स्वगैद्ारस्य विघ्नो नस्कचुरमुखं स्वैमायाकरणण्डं 
खीयच्रं केन सृषं विषमस्तमय प्राणिरोकस्य पाशः ॥ ७५॥ 

आवर्तं इति । सशयाना सदेदानाभावर्तं परिपाक । सकलसदेहासखदीमूत- 
मिदर्थं । अविनयाना भुवनं खोक । साहसाना पषण नगरम् । दोषाणा 
राग्द्रेपादीना सन्निवानं अक्षयनिधि । कदाचिदप्यत्र दोषा न क्षीयन्त इति 
भाव. । कपटशतमयं अनेककैतवग्रचुरम् । बहुविधकेतवान्यतरेव प्राचुर्येण 
वर्तन्त इति भाव । प्राचुर्ये मयम् । अप्रययाना अविश्वास्ानाम् । श्रयययोऽ 
धीनशपथक्ञानवि्वासहेतुष्ु" इयमर । क्षेत्रं उत्पत्तिभूमि । अनेक्ाप्रययोत्पाद- 
कमर्थं । खगेद्रारय खगलोकम्राप्निसाघनसख विघ्न प्रतिवन्ध । नरकपुरमुखं 
यमरोकद्वारम् । तत्प्रपकमियर्थ. । मुखं त॒ वदने मुद्ये ताम्र द्वायभ्युपा- 
ययो ` इति यादव । सर्वमायाकरण्डम् ¦! अरोषशाम्बरीवियेन्द्रनारमहेन्द्रजाल- 
पेरिकेदर्थं । अग्रतमयं सुधारूप विषम् । बहिरतवत्परतीयमानम् , विचार्यमाणे 
विषग्रायमिलयर्थं । प्राणिलोकस्य जनसमुदायस्य पाशो बन्धनसाधनम् । खीय् 
छीरूपकीखकं केन खष्टं निर्मितम् । हदगनर्थारययनच्ननिमावृत्वेनाखय कुत्सितत्व- 
मेवेयर्थं । अतएव केने्युक्तम् । यद्रा यदपि ब्रह्मणेव खष्टम् , तथपि ईद- 
ग्ुर्न्ननिमातृत्वेन तस्य नामोच्ारणमपि कलु न युज्यत इति केनेव्युक्तम् । 
अव्र सीयच्रे पषटणादिनिरूपणात्निरवयवरूपकालंकार । तदुक्तम्--आसोपः, 
विपयस्य स्यादतिरोहितर्पिण । उपरज्कमारोग्यमाण तद्रूपकं मतम् ॥' 

इति । खग्धरा वृत्तम् ॥ 
इत्थमनर्थकतनच्रमपि ह्लीयन््र कविवाक्रपचवचितो मूढोऽनुवर्तत इयाद-- 
नो सस्येन ख्गाङ् पष वद्नीभूतो न चेन्दीवर 

दन्द लोचनतां गतं न कनकेरप्यङ्गयष्टिः कृता । 
कि त्वेव कविभिः परतारितमनास्तस्वं विजानन्नपि 

त्वञ्ांसास्थिमयं वपुश्ेगटशां मन्दो जनः सेवते ॥ ४६ ॥ 
नो इति । एष परिद्टयमानो खगाङ्कथन्द्र सत्येन यथार्थेन अवद्नो वदन सप- 

यमानो वद्नीभूतः । वदनत्वेन परिणत इदयर्थं । नो न भवतीति रोप । अभू- 
ततद्धावे चि । 'उयादिचविडाचश्चः इति गतिसक्ञायाम् कुगतिप्रादय ` इति 
समास । तथा इन्दीवरद्रन्द्र नीरोत्पखयुगलम् । धन्द्र रहय" इद्यादिना नि- 
पात. । सखोचनतां रोचनभावं च न गतम् । (तस भावस्त्तलौः इति तत्प्रयय । 
तथा कनके सुवर्णेदले । यथा चाम्पेयप्रसूनैरिखर्थं । “कापि चाम्पेयगोरीः इति 
पञ्निनीखरूपनिरूपणात् । अथ चाम्पेयश्चम्परको हेमपुष्पक › इदयमर । पुप्पमू- 
ठेषु बहुम्" इति खक् । अद्गयष्टिगाच्रयष्टिरपि न कृता न निर्मिता । कित्वेवं । 
उक्तप्रकारेण । वदनं चन्द्र इदयाद्याकारेणेदर्थं । कविभि. प्रगत्भवचनै. कवीश्व 
ग्रतारितमना वचितचित्त । विमोहित सन्निति यावत् । मन्दो मूढो जन. तत्त्वं 
विजानन्नपि । न त्वयं चन्द्र , कितु तत्साम्येन तथा व्यपद्यत इति विदन्नपी- 
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दर्थं । व्वव्नांसास्थिमयम् । अदयन्तजगुम्सितमसपीदयर्थं । सृगदशां छलीणा वपु 
कलेवरं सेवते संमोगार्थमाश्रयते ¦ विद्रास्तु नेवसिति भाव । अत्र प्रतारित- 
मन पदार्थस्य विशेषणगलया जुगुण्सितवपुराश्रयणपदाथं प्रति हेतुत्वात्काव्यलि- 
दरमेद । शादृविक्ीडितम् ॥ 

अथ पुरुषाणा भ्रान्ति सद्टान्तमाह- 

कीटखावतीनां सहजा विखासा- 
स्त एव म्रुढस्य हृदि स्फुरन्ति । 

सगो नलिन्या हि निसं सिद्ध- 
स्तत्र भ्रमत्येव चथा पडद्ि; ॥ ४७ ॥ 

लीरखवतीनामिति ! टीखावतीना विखासिनीना विलासा विभ्रमा सहजा 

नसर्गिका अतएव ते विकासा मूढस्य अज्ञ हृदि स्फुरन्ति । आत्मगोचरा 
इमे विरसा इति बुव्या सर्वदा हृदयपरिस्फुरिता भवन्तीद्यर्थः । एतच्च ब्रेथेवेति 
भाव । तथाहि- नलिन्या रागो रक्तिमा अनुरागश्च निसगेसिद्ध । कि षडद्ध 
परपद बिरश्च प्वन्यते । वृथा व्यर्थमेव त्र नलिन्या धमति रागोऽयं सद्भोचर 
इति भ्रान्या पयेटति । वस्तुतस्तु न तथा । अतो व्यर्थम रमणमिति भाव. । 
अञ्न वाकयद्रयेऽपि विम्वप्रतिविम्बभावेन साम्यनि्दैशाद्ृ्न्तारकार --यन्र 
वाक्यद्वये विम्बप्रतिविम्बतयोच्यते । सामान्यधर्मो वाक्यज्ञे स द्टन्तो निग- 
यते ॥° इति रक्षणात् । अयं च रागयोद्रेयोभदेऽपि छेषभित्तिकामेदाध्यवसा- 
यमूकातिशयोक्तिनिन्यूढभ्रान्तिमदुलीवितया प्रस्ुतनछिनीषरूपदविशेषणसा- 
म्यादप्रस्तुतकामिनीविटश्रतीतिगोचरसमासोक्तयाङ्गेन सकीयैते । वत्तमुपजाति ॥ 

अथापातरमणीयसुखावलोकनेन न विमोहितन्यमिलयाह-- 

यदेतत्पणेन्दुदयुतिदरमुदासयारकृति परं 
मुखाच्जञ तन्वज्गयाः किरु वसति यज्ाधस्मधु 1 

इद् तत्किपाकद्मफरुमिदानीमतिरसं 
व्यतीतेऽस्मिन्काङे विषमिव भविष्यत्यसुखदम् ॥ ४८ ॥ 

यदिति । यदेतद्र्णैनीय तन्वज्गयास्तसण्या मुखं अन्जमिव मुखान्ज वक्रपद्य 
( कव ) पूर्णन्दो पू्णचन्द्रस्य द्युतिदरं कान्तिचोरम् । तत्कल्पमिलयर्थं । अन्जस्य 
पृथैन्दुद्युतिदरत्वविरुद्धमिति ध्वनि । तथा पर अलयन्तं उदारा रम्या आकृतिरा- 

कारो यख तत्तथोक्तम् ¦ किच यत्र मुखाव्जे अधर अधरैष्टसवन्वि मधु मकरन्दः 
अग्रत वा वसति असि किट । क्िटेति वातीयाम् । न तु कदाप्यनुभूतमिदयर्थः । 
प्रतिद्धाव्जे मकरन्दो वर्तते, युखाच्जे तु वातौमाच्रमेव, ने तु वस्तुतस्तद- 
स्तीति भाव । तदिद् वक्रपद्यभिदानीमस्मिन्पमये ¦ परारम्भकाल इवयर्थं 1 अतिरसं 
अतिशयितमाधुयेगणयुक्तम् । सचिरतरमिति यावत् । कि किमपि । अनिवौच्यमि- 
व्यर्थं । पाकद्मसख बाररसालादिष्रक्षसय फरम् । अतिरसबालब्क्षफर्येवेत्येत- 
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निदेश । "पोत पाकोऽ्ैक्ो दिम्भः' इयपरः । यद्रा पाक्टमफ़रन्. । पचे- 

लिः लिमव्रक्षविरेषफरुमिद्थं 1 तथाभूत येवादन्तरसवत््वादिति भाव । यद्रा 
किपाकं इषत्पक्रं दमफलम् । तथाभूतसेवायन्तरचिविशेपासदत्वारदिति भावः। 
अथवा किपाक्राख्यो मो यख फल्मापातमधुर परिणामविषमं च तस क्रिपा- 

कद्मस्य फठ् । तत्कतपमिदयर्थ' । किपाकशब्दो निघण्टुन्तरेषु ग्य । तख 
र॑सारादद्ि्विरेषवाचक्रत्वे तु कविरेव प्रमाणम् । अस्मिन् प्रवर्तमाने काटे 

व्यतीते अतिक्रान्ते सति विषमिव गररमिव अखुखदम् । खलवण्यदशेनजनि- 

तसमोषेन विवेकश्र्े विहिताकरणास्प्रयवायेनालन्तदु खप्रदमिदय्थै । भवि- 

ष्यति । तथा च काठान्तरेऽ्वद्यं दु खजनकववात्तादात्मिकरुखलोभेन तरुणीव- 

द्नपद्य न विश्वसनीयमिति भाव । शिखरिणीदृत्तम् ॥ 
अथासघा अन्थहेतुभूतनदीत्वनिरूपणेन परिलाज्यत्वमाद् -- 
उन्मरीच्चिवलीनरंगनिखया भोचुङ्गपीनस्तन- 
छे नोद्तचक्रवाकयुगला वक्रम्बुजो्धासिनी । 

कान्ताकारधरा नदीयमभितः कूरात्र नापेक्षते 
संसाराणैवमज्ञनं यदि तदा दूरेण संलयज्यताम् ॥ ४९ ॥ 

उन्मीरदिति । तिश्च ताः वल्यश्च त्रिवल्यः इति द्वियुसमास । यथाह वा- 
मन ---“चिवलीराब्दसंज्ञा चः इति सूत्रेण सप्तषेय इतिवत् । “दिकसष्ये सक्ञा- 

थाम् इति सक्ञाया द्वियु । उन्मीलन्य उलदयमानान्निवल्यो वटित्रयमेव त~ 

रंगा: । यद्रा त्रित्वसस्या वेत्य. चरिवस्य । उत्तरपदलेपी समास । ता एवं 

तरगा ऊर्ययस्तेषा निलया । प्रोतु्रौ अत्यु्रतौ पीनौ पीवरौ च यौ सनौ तयो 
र्न युगलेन हेठना उद्रतं उचरत्. चक्रवाकयुगलं चक्रवाकाल्यपक्षिविरोष- 
युग्मं यस्या । स्तनरूपचक्रवाकयुगडेयर्थ. । वक्रमेवाम्बुज तेनोद्धापते अभी 
णमिति तदुद्धासिनी । बहुलमाभीक्ष्ण्ये इति णिनि । अभित समन्तात् । 
करूरा कुटिखहृदया । नदीपक्षे क्रूरा वक्रगतिप्रवाहा । अथवा अभित सर्वेत प्रव- 
वमाना क्रूरा" नकादिकूर्जन्तवो यथा सा । कान्ताकारधरा कान्तारूपधारिणी 
ङ्य परिष्द्यमाना नदी अच्र अस्िन् रोके ससार एवार्णेव तत्र मननं नापे- 
क्षते नाभिख्ष्यते यदि तदा अनपेक्षापक्षे दूरेण सलयज्यता दूरतर एव विखज्य- 
ताम् । द्दूरान्तिका्थभ्यो द्वितीया च" इति विकल्पान्तृतीया । अन्यथा तत्समा- 
श्रयेण अर्णवमनज्ननमेव पिदर खादिति भाव । अत्र समस्तवस्तुवरतिस्ावयवरूप- 
काकार । शादृविक्रीडितम् ए 

इतोऽपि न विश्वासाहं लिय इयाद् द्वाभ्याम्-- 

जस्पत्ति साधमन्येन पदयन्लयन्य सविभ्रमाः । 
हृद्तं स्विन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योषिताम् ॥ ५० ॥ 

1 

१. किपाफरब्दश्च “बिपसुषटो निरर्थके च इति खछब्दरल फेरे वतैते, तस्मात् रला- 
रादिगृक्षान्त.पातित्व न संभवतीति मन्तव्यम्. 
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जत्पन्तीति । अन्येन साव एकेन पुरुषेण सह जल्पन्ति सरपन्ति  सविश्रमा. 
सविलसा" सत्य अन्यं पुरुषं पद्यन्ति । हृद्धतं हृदयस्थं अन्य चिन्तयसि । 
अनो योषितां छीणा प्रिय प्रियनम । नियत इतिदोपः । को साम । नत 
कोऽपीलयर्थं । अनुष्टुप् । 

अथ योषित. सपंलरूपेण सखायं मीषयन्दूरादपसर्षणमुपदिशति- 

अपसर सखे दुयदस्मात्कखाश्चविषानलखा- 
तप्रूतिविपमायोषित्सपोद्धिखासपफणाथ्रतः । 

इतरफणिना दशः दरक्यथिकित्सितमोषधे- 
तुरवनिताभोभिभ्रस्तं त्यजन्ति हि मन्िणः ॥ ५९ ॥ 

अपसरेति । दे सखे बन्धो, कटाक्षा अपाद्कवीक्षणान्येव विप्रानखे विषाश्चि- 
ज्वाखा यस्य तस्ास्मरकृया विपमात् खभावत एव कुरिखात् ¦ श्रकृय।दिभ्यस्तृ- 
तीया चः इति तरतीयासमास.। विरसा विध्रमाएव फणा स्फगस्ता बिभर्तीति 
तथोक्तात् । स्फटायां तु फणा द्वयो › इदयमर ।! अस्मादयोषित्सपौत्कामि नीरूपव्या- 
लात् दूरादपसर दरं गच्छ । योषित्सपेसमागमं मा कर्विंदर्थं । अन्यथ तत्समा- 
गमेन दृदानप्रसद्नै चिकित्साया दुष्करलादिति भाव । ददूरान्तिकार्थभ्यो द्वितीया 
चः इति चकारासश्चमी । तदेव प्रकटयति-इतरेति । इतरफणिना प्रसिद्धसर्पण 
दष्ट पुमान् ओपे । मूटिकामणिमन््रादिभिरिख्थं । चिकिस्सिठु विषावरोप- 
णेनोजीवयिकु शक्य । चतुरवनिताभोभिना निपुणतसुणीसपरैंण भ्रस्तं दष्टे समा- 
क्रान्तं च पुरषं तु मन्रिण माच्निका विषवैया. यजम्ति विखजन्ति हि! तद्वास- 
जनितोन्मादसय दुरवरोपणत्वादिति भाव । अत्रापि समस्तवस्तुवतिसावयवरूप- 
काकार । तेन चोपमानाल्रसिद्धसर्पादुपमेयख योषित्सर्पस्याधिक्यप्रतीतेव्य- 
तिरेको व्यज्यत इदयलकारेणाल्कारम्यनि । हरिणीदरत्तम् ॥ 

युन प्रकारान्तरेण भीपयति-- 

विस्तारित मकरकेतनधीवरेण 
द्री संज्ञितं बडिश्चमन्न भवाम्बुरारो । 

येनाचिरात्तदधरामिषलोरुमत्य- 
मस्स्यान्विरृष्य विपचत्यनुरागवह्ो ॥ ५२ ॥ 

विस्तारितमिति । मकरकेतनो मदन एव धीवर कैवर्व. तेन (कत्र) । @केवर्ते 
दाशधीवसैः इदयमर । अघ्रासिन्. भवाम्बुराशो ससारसागरे । घ्री संज्ञा 
सजाता द्ीसङ्ञितम्। योषिद्रूपमिदर्थं । तारकादित्वादितच् । बडिश्च मत्छयवेध- 
नम् 1 मत्खयगस्म्राहकसामिषवक्रायोयच्रमिखर्थं । 'वडिरा मट्खयचेधनम्" इय- 
मर । विस्तारितं प्रवर्तितं । येन चछीवडिदरेन तस्य स्रीबडिशखय अधरमेवामिषर 
मासखण्डं तत्र लेखा सत्रष्णा ये मत्या. मदुजा- त एव मत्स्या मीनास्तान् अचिरा- 
विकृष्य आकृष्य अनुराग एव वद्वि तत्र विपचति विशेषेण पक्रान्करोति । अलयन्तं 
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सेतापरयतीयर्थं । सन्मथधीवर एवेति रेष । सोऽयेतद्वारेव सनुजान्परिपी 

टयतीति भाव । अत्रापि पूरवैवद्रूपकाटकार । वेसन्ततिख्का ॥ 

अथ मानस भीषरयति- 

कामिनीकायकान्तारे ुचपर्वतदुभेमे । 
मा संचर मनःपान्थ तजास्ते सससरतस्करः ॥ ५३ ॥ 

कामिनीति । पन्थान गच्छति निदयसिति पान्थ मन एव पान्धमस्तस्य सः 

ुद्धिः हे मन पान्थ, कुचावेव पवैपौ ताभ्या दुगेमे गन्तुमशक्ये कामिन्या 

कायो देह. स एव कान्तार अरण्य तच्र मा सचर संचार मा कुर् ! मा प्रवर्तख 

इदयर्थं । कुत । तन्र कान्तारे सर एव तस्करश्वोर स्ते वर्तेते । स च मान- 

सर्वखमपहरिष्यतीति भाव । व्चरेकागारिकस्तेनदस्युतस्करमोषकाः' इदमर । 
^तदहतो करपद्योशवोरदेवतयो. खद तरोप" इति खडागमतनरषौ । अलका- 
रस्त पूववैवत् । अलष्टुप् ॥ 

अथ त्रिभि. कयचिदतुभवमारक्ष्याह-- 

व्यादीर्धेण चलेन वक्रगतिना तेजस्विना भोगिना 
नीरान्जद्युतिनाहिना परमहं दष्टो न तच्चश्चुषा । 

द्रः सस्ति चिकित्सका दिहि दिशि प्रायेण धमीधथिनो 
मुग्धाक्षीक्चषणवीश्चितस्य नहि मे वेद्यो न चाप्योषधम् ॥४५॥ 

व्यादीर्धैणेति । व्यादीर्धेण अलयायतेन, अन्यत्र कणौन्तविश्रान्तेन । चरेन चच- 
लग्रकुतिना । वक्रगतिना निसगेकुटिरुसचारेण । समानमेतद्विशेषणद्रयम् । तेज- 
खिना बरुवता, अ्युल्वटेन च । प्रेसायामिनि । भोगिना फणवता । भोग 
सुखे खगरादिश्तावहेश्च फणकाययो ` इलयमर ̀  । अन्यत्र आभोगिना' इति च्छेद । 
विराडेनेद्थं । नीङाञ्जस्य नीरोत्पर्ख दयुतिरिव द्युतियेख तेन । एकत्र त- 
दरणैन, अन्यत्र तत्सद्शनेदय्थं । अहिना सपण परमलयन्तं अहं दृष्ट कितु तच्- 
्ुषा तसा कामिन्या चश्ुषा उक्तविशेषणेन न दष्ट इयर्थः । चिकित्सका वैया 
धमौर्थिन परोपकार एवे प्रयोजनमेषामस्ति तथाभूता सन्त । दिशि दिशि 
प्रतिदिशम् (नियवीप्सयो." इति द्विभाव । प्रायेण भूत्ना सन्ति सर्वत्र सन्ती- 
लर्थं । क्तु मुग्धाया सुग्धाद्नाया यदक्षि, यद्रा मुग्धाकषिखन्दरावलोकनम् , 
तेन सपेरूपेण क्षणं क्षणमात्रेण वीक्षितस्य इष्टय । म्रस्तस्येदयर्थं । मे मम तु 
वैयोन हि चिकित्मको नापि हि। ओष विषहरमेषजमपि च नस्तीलयर्थः । 
अतो महामोहार्णवनिमजनमेव, न तु तत्पारगमनमिति भाव । अत्र प्रसिद्धाद्य- 
पेक्षया चक्षुरूपाहेराधिक्यक्रथनाद्यतिरेकाठकार । 'उपमानाद्यदन्यसख व्यतिरेकः 
स एव स. इति लक्षणात् । शादूखविक्रीडितम् 

इह हि मधुरगीतं वरृत्तमेतद्रसोऽयं 
स्फुरति परिमरोऽसो स्पश एष स्तनानाम् । 
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इति दतपरमार्थैरिन्दरियेम्रौम्यमाणः 
स्वहितकरणधूर्तैः पञ्चभिर्वञ्ितोऽसि ॥ ५५ ॥ 

इहेति । इह हि । तरुणीष्वेवेदयर्थं । दहिरत्राचधारणार्थक । 'हिर्हतावचधा- 
रणेः इदयमर । मधुरं सतापदरम् । श्रो्रसुखावहमिदर्थं । “शीतटीक्रियते 
त(पो येन तन्मधुर स्तम्" इति वचनात् । तद्वतं गानं स्फुरति । एवं नयना- 
नन्द्कर यत्तं नाव्य स्फुरति । अर्य रसनेन््ियखादातिरयप्रदो रस अधराय 
स्फुरति 1 असौ घ्राणत्पण प्ररिमठ. पद्चिनीजातिनिमित्तगन्धविदोष धनसार- 
गन्वसारादिखेपनप्रयुक्तामोदविरेषो वा स्फुरति । एष लगिन्दियसौख्यावह 
सनाना स्पदी स्फुरति । .सनादीना द्विविरिष्टा जाति प्रायेण इति वामन- 
सूत्र भ्रायम्रहणाद्वहुवचनप्रयोय. । इत्यवम्रकारेण हतो विनष्ट परमार्थस्तत्त्वा् 
येषा ते । विपयपरतन््ररिखर्थः । अतएव खदितकरणे धूतं. कितवै । आत्म- 
हिताचरणतत्पैररिव स्थितैरिदयर्थ. । पश्चभिरिन्दिथे श्रोत्रादिभि भराम्यमाणस्त- 
तद्विषयेष्वासज्यमान सन् । वचित प्रतारितोऽस्ि । न चेतत्केतवं प्रगेवाज्ञा- 
सिषमिदयर्थं । मालिनी) 

अथ व्यामोहजनकं मन्मथं दृष्यति-- 

न गम्यो मन्राणां नच भवति मेषलज्यविषयो 
® $ [कर् श [भष्य १ 

न चापि प्रध्वसं बजति विविधे; शान्तिकश्तेः। 
भ्रमावेश्चादङ्ध कमपि विदधद्धङ्कमसक्क- 

स्सरापस्मारोऽय भ्रमयति दशं चूणयति च ॥ ५६॥ 
नेति । मच्राणां गम्यो मन्नसाध्यो न भवति । भैषज्यविषय ओपधाद्यपने- 

यश्च न भवति ! भेषजमेव भैषज्यं इति विग्रह. । खार्थ ञ्यप्रयय \ मेषजोप- 
धभमेषज्यानिः इद्यमर । तथा विविधेनानाग्रकोरे शान्तिकशतरनेकरा न्ति कर्मभि 
ग्रन्वेस विना्च चापि न व्रजति न गच्छति । पूर्वजन्मकृतं पापं व्याधिरूपेण 
व{धते ! तच्छान्तिरौषधेदनेजपदोमार्चनादिभि ॥* इति सरणात् । प्रसिद्धस्त॒ 
जप्रादिभि शाम््रति न त्वयमिति भावः । कितु भरमावेरात् मोहोत्पादनात् अद्गे 
दारीरे कमग्यनिर्वाच्यं भङ्गं जाच्यम्, यद्रा चमावेशात् मतिभ्रंशापादनात् अङ्गे । 
कृरचरणादयवयवेष्विदयर्थं । कमपि भङ्ग विक्षेपादिविकारं असकृत् बहुवारं विद्- 
धत् कुवैन् । दधातेर्विपूवाच्छतृप्रययः । “नाभ्यसाच्छतु ° इति नुमभावः । 
स्रापस्मार स्मरप्रयुक्ताद्गनाव्यामोदरूपापस्माररोग ददो मदीयदृष्टिं रमयति 
व्यद्यासयति । अतस्मिस्तज्ज्ञान करोतीलयर्थ. । तथा धूणैयति चक्वद्धामयति च। 
क्रिमव्र कसेमि, कथमयं चिकित इति भाव. । यथाहुर्नेदानिका --क्ुद्धेधतु- 
भिराहते च मनसि प्राणी तमः सविशन्दन्तान्खादति फेनमुद्वमति दो पादौ 
क्षिपन्मूढधीः । परयनरूपमसद्क्षितो निपतति प्राय. करोति क्रिया बीभत्याः 
खयमेव शाम्यति तथा वेगे लपस्माररुक् ॥` अतएव व्यतिरेकारकार. । 
रिखरिणी ॥ 



८८ सुभापितच्धिश्चयां 

अथ त्रिभि पण्याङ्गनागदहेण कु्वैनधिगमयति-- 
जाद्यन्धाय च दुमुखाय च जसजीणखिटाङ्गाय च 

ग्रामीणाय च दुष्कुखाय च गर्क्छुषछाभिभूताय च । 
यच्छन्तीषु मनोहरं निजवपुरश्मीखवध्रदया 

पण्यश्ीधु विवेककल्परतिकाशस्ीषु रज्येत कः ॥ ५७ ॥ 
जालयन्धायेति । जालयन्धाय जन्मप्रश्यवयसन्नदसे पुरुषाय च दुष्छुरखय च 

दुसखाय मुखराय । बहुगहयैभाषणदृपितवदनायेयर्थं । दुसुखे सुखराबद्धमुखं' 
दइयमर । यद्रा दुष्ट व्याध्यादिना जगुण्सितं दुर्मन्धयुक वा सुखं यख तस्मे । 
जरया विसया जीणनि शिथिलानि कृशानि विश्थसंबन्धानि च अखिखाद्गानि 

कृरचरणायशेपावयवा यख तस्मे च । म्रामीणाय भ्रामान्तरादागताय अज्ञात- 
कुलगोत्राय पान्थाय चेलर्थः । किबहुना गलत््समानं कुष्ठं कुष्टजनितपूयर- 
क्तादि तेनाभिभूताय गरहिताय च । रक्ष्मीटवश्रद्धया संपष्ठेरभ्राप्याक्ञया मनो- 
टरं अतिघुन्दर निजवयु" खश्चरीर यच्छन्तीपु अपयन्तीषरु । चुम्बनाछेषणदन्त- 
नसव्रणादिसमभोगार्थं तदधीनं कुव तीष्विलय4. ! ददाते दाण् दाने" इदयसा- 
द्वातो शतरि “उगितश्च इति डीप । "पाघ्राध्मा-' इदयादिना दाणो यच्छदेश. । 
तथा विवेक । कर्तैव्याकर्तैव्यविचार स एव कल्पङुतिका तस्या शचीषु दर- 
कासु । विवेकच्छेदकरीषिविलयर्थं । विवेकसयायखिलार्थसंवरकत्वात्कल्परुतिका- 
र्पणमवगन्तव्यम् । “खयाच्छघ्ली चासिपुत्री च द्खुरिका चासिषधेचुकाः इयमर. । 
"बह दिभ्यश्वः इति दीप् । पण्यघ्रीषु वेरयाद्ननाषु क पुमान् । विवेकरहितो- 
ऽपीदयर्थः । रज्येत अनुरक्तो भवेत् । न कोऽपीदयर्थं । षवारखी गणिका वेहया 
खखावण्याङ्गनापि चः इति वैजयन्ती । शादूरविक्रीडितम् ॥ 

वेदयासो मदनस्वाङा रूपेन्धनविव्धिता । 
कामिभियैन्र ह्यन्ते यौवनानि धनानि च ॥ ५८ ॥ 

वेश्येति ! असौ वेश्या । रूप सौन्दथैमेवेन्धनानि तै समिद्धिर्विवर्धिता प्रव 
धिता मद्नज्वाला मन्मथाभिज्वाला इन्धनं त्वेध इष्ममेध. समित्याम् 
ददयमर । यच मदनज्वालारूपवेरयाया कामिभि कामुके यौवनानि नूतन- 
वरांसि । युवादिषवादण््रयय । धनानि च दूयन्ते । हव्यकूपेण तत्साक्कियन्त 
विलप्यन्त इदयर्थं । खगोदिफलकह्टिभिराहवनीयाभिज्वााया हवीपीवेति 
भाव. । अचर केद्यायामासोप्यमाणसख ज्वारात्वसय श्रकृतहवनोपयोगित्वात्परि- 
णामाल्कार 1 (आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोभित्वे परिणाम.“ इति रक्षणात् ¦ 
स॒ च रूपेन्धनेति रूपकेण सकीर्य॑ते रूप्रकत्वारोपणसयौपरल्कमात्रमेवेति 
विवेक. । अनुष्टुप् \ 

कश्चुम्बति कुपुरुषो वेद्याधरपलवं मनोक्ञमपि । 
चारभर्चोस्चेरकविरटनटनिषठीवनश्नसवम् ॥ ५९ ॥ 

क इति । मनोक्गं खन्दरमपि वेर्याया अधर पषटवमिवेल्युपमितसमा्षः । न 



२. शशङ्खारशतकम् । ८९ 

त्वधर पषवमिति रूपकम् । रूपके तूत्तरपदप्रधान्येन तच चुम्बनायो गात्! क 
कुरपुरूष सलत्कुखुसभव पुमान् । जातिनी तिकुलाचार वर्मज्ञ इव्यर्थः । चुम्बति । 
न कोऽपीलयर्थं । कुत एतदिदयशङ्कायामचुम्बनहेतुभूत विशेषणमाह--चारा गूढ. 
पुरुषा , भया योधा , चोरास्तस्करा , चेटका. खीपुरुषरसधानकुशाला दौदयकर्मनि- 
रता-, विटा जारा, नटा भूमिकाधरा , तेषा पुरुषापसदानां निष्टीवशरावं उच्छि- 
षटपान्नम् । परमापविच्रमिदयर्थं । चुम्बनसमये तदुच्छिष्टस्य तत्र संक्रमणादिति 
सावः । अचर यद्यपि °रतिकारे मुख खीणा श्ुद्धमाखेटके श्यनाम्' इति स्रणात्सु- 

रतसमये पवि्रमेव च्रीमुखम्, तथाण्युक्तरीदया करदमलसंपकौत् हेयतया 
चुम्बनानहैत्वान्न चुम्बनीयमिति तात्पयम् । श्वसयवो वधमान." इदयमर. । अव्र 
रूपकोपमानुप्रासाना सखष्टि । आयाभेद् ॥ 

लिय. बाद्यमधुरा अन्तर्विषा, अतएव सर्वथा याज्या एव, नतु ल्या 
इल्यभिप्रायेणादह-- 

मधु तिष्ठति वाचि योषितां 
हदि दाखादलखमेव केवलम् | 

अतएव निपीयतेष्रो 
हद्यं मुष्टिभिरेव ताञ्यते ॥ ६० ॥ 

मभ्विति । योषितां खीणां वानि मधु क्षौद्र तिष्ठति । हदि हदये केवरं प्राधा- 
न्येन हाखाहल्मेव कारकूटविषमेव । अतएव अस्मात्कारणादेव अधरः अध- 
रोष्ठः निपीयते । अत्र मधु वर्वत इति मत्वैव सर्यैजनैराद्टय नितरा पीयते) 
हृदं सुषिभि ताच्यते । अचर विषं वर्तेत इति मत्वैव सर्वजनैसताडनं क्रियते 
अत लिय खवचनेषु केवर मध्ुधाराल्लाविण्य , हृदये विषतुल्याभिग्रायपद्यश्च 
उति पूवार्धं प्रदरितम् \ उत्तराये तु प्रथमपादे मधघुग्रहण च द्वितीयपादे दारा 
छस्थानहृदयताडनं चेति प्रदरद्वितमिदयभिप्राय. । अत्रोत्प्रक्नातिशयोक्तिकाव्यलि- 
द्भ्वनिमेदानां सखष्टि । वियोगिनीदृत्तम्-- विषमे ससजा गुरु समे सभरा 
रोऽथगुरर्वियोगिनीः इति रक्षणात् ॥ 

इति शगङ्गारशतकव्याख्याने कामिनीगहणं नाम तृतीया विश्चति- । 
अथ सुविरक्तदुविरक्तपद्धति । 

एवं ताचत्कामिनीगदेणं कृतम् । कि विरक्ता सन्ति वा न वेदाशङ्काय। 
सन्त्येवेति मनसि निधाय त्रापि छविरक्तदुर्विरमेदेन द्विष्यं प्रतिपादयिप्य- 
ननाद खविरक्तपद्धतिं वर्णयितुसुपक्रमते--धन्याः- इदयादिभिनवभि.-- 

धन्यास्त पव धवलखायतरखोचनानां 
तारूण्यद् पैघनपीनपयोधसणाम् । 

श्वामोद सोपरि खसञ्चिवलीखुतानां 
दष्टरारृति विकृतिभेति मनो न येषाम् ॥ ६१ ॥ 



९० सुभापितव्रिक्षयां 

धन्या इति । त एष पुषा धन्या सुङृतशालिन" । सुविरक्ता इति यवत् । 
"सुकृती पुण्यवान्धन्य ° इत्यमर । ते क इ्यकराह्वायामाह-धवले पुण्डरीकद- 
टसरले आयते कणीन्तविश्रान्ते च लोचने यासा तासा तारुण्यदर्पेण यौवनमदो- 
रेकेण घनौ निबिड पीनौ पीवसै पयोधरौ सनौ यासा तासा क्षामोदरख अतिक 
मध्यस्य उपयुपरिष्ात् रुसन्य प्रकाशमाना या च्रिवल्य तिश्च ता वस्यश्च 
चिवल्य । “दिकसख्ये सक्ञायाम्" इति समास ।! सुख्यापू्ैत्वेऽपि सप्तषेय इत्य 
दिवज्क्षयमित्युक्तं प्राङ् ! ता र्ता इव थासा तासाम् । एतेनेतासा परविनीत्वं सू 
च्यते । तदुक्तं रतिदरस्ये--श्रिवटिरटितमभ्या हंसवाणी सुवेषा इति । क्षामे- 
द्यत्र श्षायो म › इति मत्वप् । तथा चेत्थभूतरूपसपन्नाना कामिनीना आक्रति 

आकारविरेषं दृषा । दद्घित हद्रतो भावो बहिराकारमाकृति * इति । येषां पुरुषाणा 
मनो विकृतिं विकारम् । तत्परतन्रत्वमिति यावत् । नैति न प्राप्रोति 1 अतएव 

धन्या इति सबन्य । एवं निर्विकारचित्ततवं शमसंपन्नानामेव न त्वन्येषामिति 

भाव । तदुक्तमू-- गमो वैराग्याचरिर्विकारचित्तत्वम्' इति । वसन्ततिर्का ॥ 

अथ पूर्वोपभुक्तकामिनीधनन्यज्ञनसुविरक्तता प्रकटयति-- 

बाले रीरखामुकलितममी मन्थ दष्िपाताः 
किं क्चिप्यन्ते विरम विरम व्यर्थं एष मस्ते । 

संप्रयस्ये वयमुपरतं बाद्यमास्था वनान्ते 
क्षीणो मोहस्तणमिव जगज्ालमाखोकयामः ॥ ६२ ॥ 

बार इति । हे बाले मुग्धे, ठीखया विलासवेचिव्या मुकुटितानि अ ग्रनिमीर- 
नानि यस्मिन्कर्मणि तदयथा । मन्थरा अलङ्सप्राया अमी इशिपराता विरोक- 
नभ्रसाय. कि किमथे क्षिप्यन्ते विकी्यैन्ते । न विक्षेप्पा इदयर्थः । किंतु विरम- 
विरम अभीक्ष्ण विरम । दृश्िपातादिति शेप । अभीक्ष्ये द्विमौव । न्याद्परिभ्यो 
रम इति परस्मैपदम् । कुत एपोऽय ते श्रम कटाक्षविक्षेपजनितायासो व्यर्थो निर- 
थक । अभिमतफलानिष्पत्तेरिति भाव । नन्वेतावत्पथेन्तं मदायत्तचित्तेषु युष्मा- 
खु कथ फरािद्धिरियत आहु -संग्रति इदानी वयं अन्ये परे । व्वद्िखसलाल- 
सत्वेन समोहितास्तदानीतना । इदानी न भवाम इदयं । कुत. । बाल्यं उपरत 
नष्टम् । बाल्यशष्देन योवन रक्ष्यते । त्पत्पारतच्यकारि योवनयुपरतमिय्थ, । 
यद्रा बाल्यं अविवेकितवमुपरतम् । कितु आस्था परि्लीलनादर वनान्ते अरण्य- 
मध्ये । वतेते इति शेष । कितु त्वयि रागं परिखब्य वैराग्येण वृनवासमपेक्षामद 
दलयथं । त्कृतः} मोद अज्ञानं क्षीणो प्व । तदास द्गजननहेतुर्नि्मूरोऽभूदिल- 
थः । अतो जगनार्मरेषप्रपचच तृणमिव नि सारमाटोकयाम । ननिस्परहय तृण 
जगत्. इत्युक्तत्वात्तथा प्रयाम । इदानी ज्ञानोदय वशा मन.सुखातिरिक्त स¶ 
ठच्छमनुसंदधाम इदयर्थं । अतस्त्वया न प्रक्षणीयसिति भाव । मन्दाकान्ता ॥ 



ग" श्व॒ङ्गार्डरतकम् । ९१ 

उक्तमेवाथ भङ्गयन्तरेणाह- 

दय बाखा मां प्रद्यनवर्तमिन्दीवरदल- 
प्रभाचोरं चश्चुः क्षिपति किमभिप्रेतमनया । 

गतो मोहोऽस्माकं सरदावरबाणव्यतिकर- 
ज्वरज्वाखा शान्ता तदपि न वयक विरमति ॥ ६२॥ 

इयमिति । इयं एषा वाखा सुग्वामा प्रति मायुदिदय अनवरतमविच््छिन्न 
यथा तथा । इन्दीवरदलप्रभाचोरमिन्दीवरकान्तिमोषकम् । तत्कत्पमिदर्थं । 
चचक्चु क्षिपति प्रसारयति । अनया बाया किमभिप्रेतमपेक्षितं तन्न जानामी- 
दयं 1 ननु तया त्वत्सद्घ एवापेक्षित , तत्कुतो न जानासीदयाशङ्ायामाद- 
अस्माकं मोहो गत उपरतः । इदानीमिति शेष । ननु पूर्वं भामित्येकवचनं 

अयुज्यास्माकमितीदानी वहुवचनप्रयोगात्कथं सामानाविकरण्यमुप्पयत इति 
चेत्तथापि निवृत्तिमार्गोत्छुकत्वप्रयुक्तात्मसभावनया बहरूकरणं न दोषायेति समा- 
येयम् । यद्वा मामिति समुदायनिर्दैशेन वान दोष । तथा स्मर एव शबर 
किरातस्तस्य बाणव्यतिकरेण शरसंपकेण यो ज्वर संतापस्तसय ज्वाखा शान्ता । 
विरतेदयर्थं । तदपि तथापि वराकी न विरमति विरतिं न प्राप्रोति । पूवं ् राण- 
प्रियतया गरीयस्या बालायां वराकीशन्दध्रयोगेणास्यायन्तवैराण्य सूच्यते । 
'जल्पभिक्षकुष्टण्ट-- इद्यादिना षाक्रन्प्रलयये षित्वान्डीष्प्रयये च वरयकीति 
सिद्धम् । रदिखरिणीद्रत्तम् ॥ 

समरति साटोपपरिवारकंदपनिराकरणवचनमाद- 

किं कन्दं शरं कदर्थयसि रे कोदण्डरङ्ारितं 
रेरे कोकिर कोमलं कखरव किं वा चथा जल्पसि । 

मुग्धे सखिग्धविद्ग्धचारुमधुरेखोलेः कराश्चेरलं 
चेतश्म्वितचन्द्रचचयूडचरणभ्यानाश्रत वतेते ॥ ६४ ॥ 

किमिति । रे कन्दपे ह मदन । रे इति नीचसंबोधने ! नीचसंबोधने तु रेः 
इयमरः । एवसमुत्तरचापि । कोदण्डटङ्कारितं कोदण्डट ारवत्कृतम् । धनुयूणरङ्कार- 
पू्मैकमिदयर्थ. । ̂ तत्करो ति- इति णिचि णाविष्टवद्धावे “विन्मतोटेक्' । शर त्वदी- 
यबाण कि किमर्थम् । कुत्सितोऽथं कदर्थ. । "को कत्तप्पुरुषेऽचिः इति कुश्चब्दसय 
कददेश । कदथं करोषि कदर्थयसि । व्यर्थयसीलय्थं । धाल्थ णिचि सिप् । 
तथा रेरे ककिर हे करकण्ठ, अव्र असूय्ासमतिकोपकरत्सनभत्सेनेषुः इदयसूया्थे 
कोपादथ च द्विशक्ति । “खरितमाभ्रेडिते- इयादिना प्राप्तसय इत साटसमनिच्छ- 
ता विभाषा वक्तव्य इति पाक्षिक प्रतिषेध । "शाघ्रलयाग. साहसम् इति हरदत्त । 
कोमल रंचिर क्ठरवं मधुरसखरम् । 'काकरी तु के सृष्षमे ध्वनौ तु मधुरास्फुटे । 
कर › इदयमर । कि किमथ वा} दथा व्यध । जल्पसि कूजसि । व्याहरसीति यावत् । 
न २ प्रयोजनाभावादिति भावः तथा हे मुग्धे हे सुन्दरि, न्ि- 

९सु. त्रि, 
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ग्धा- सन्दा । श्िग्धं तु मणे सन्दे" इयमर. । विदग्धा विविधविङासवि- 

दरोषविवरणनिपुणा-, चारव. इन्दीवरारविन्दादिवत्खभावरमणीया , मधुरा 

खधाध।रावन्मनोहराश्च । विरोषणमपि मिथोविशेषणविशेष्यभावविवक्षायाम् 

“विशेषणं विशेष्येण बहुलम्” इति समास. । ते । तथा लोलेनिंसगेचश्रले कटा- 
सषैरपाज्नावलोकनैरलम् । यद्वा कलिश्यै “विखम्मे परमा काष्टामारूढे दशेनादिभि । 

येनान्तरङगं दवति स क्ट इति कथ्यते ॥ इत्युक्तरक्षणाल्लेहपरिष्छते । तथा 

विदग्धे । विरक्तस्यापि मन्मथबिकायेद्यीपनकैरेरिदयर्थं । “यददीने विरक्तोऽपि 
भयते तत्समन्मथम्” इति लक्षणात् । तथा चारमिरविंषयमात्रविश्रान्तिविर- 

दिणि शङ्कलग्रत्तिलमदमन्थरबादियुणश्ीलसख विवक्षितलास्सिताकारेरियर्थ. । 

तदुक्तं भावप्रकाशचे-“अपरिच्छि्विषयं मदमन्थरमील्तिम् । स्फुरद्रुपक्षता- 

युक्तं तत्समेरमिति कथ्यते ॥' इति । तथा मुरः सतापदरैः । “शीतरीक्रियते 
तापो येन तन्मधुर स्मृतम्” इति लक्षणात् ! लोड सतृष्णेः । समभोगोत्सुक्य. 
भावनातत्पैरेरिदयर्थ, । तदुक्तम्--"कटाक्षेहौसगभैस्त॒ सभोगैत्युक्यभावनाः 
इति । कक्षे चयद्गतागतविश्नान्तितैविभ्येण भ्रवतैनम् । तारकाया कटामि- 
ज्ञास्तं कयाक्षं प्रचक्षते ॥ इद्युक्तरक्षणेरलम् । इत्थभूताः कटाक्षा न ्रवतैनीया 
इदयर्थः । अन्न चारणार्थयोगात्पक्षे तृतीया । नु त एवं निराक्रियत इति 
चेत्ततराह--चेत. मदीयचित्तं (कत ) चुम्बितमाखायमानं चन्धचूडस्य चन्दर 

रेखरसय चरणभ्यानमेवाग्तं येन तत्तथोक्त सत् वर्त॑ते तिष्टति । सरहर्वरण. 

न्यानावधानसलरसजातपरमवेराग्योष्टसितचित्तं मामेते श्ुद्राः कि करिष्यन्ती- 
स्येको भाव । अग्रतपानपरितृप्तखय किमारनाखेनैदखपरो भावे. । ब्रह्मनन्दभरि- 
तख कि वेषथिकश्चुदरानन्देनेदखपरतये भाव । नादमिदानी पूर्ववदयुष्मक्िकरः, 
कितु शाकरकिकर. । अतोऽसाध्य. सिसाधयिषता युष्माकं कोऽयमपस्मार इय- 
प्रतमो भावः । सवथा नासाकं क(मिन्यपेक्षास्तीति परमौ भाव. । शादूरवि- 

क्रीडितम् ॥ 

अथ प्रश्चविषयविरक्तिप्रकारमाह- 

विरहेऽपि संगमः; खदु परस्परं संगतं मनो येषाम्} 
हृदय विधद्ितं चेत्खज्ो विरहं विशेषयति ॥ ६५ ॥ 

विरह इति । येषा च्वीपुरुषाणा मन परस्पर अन्योन्यं सगतम् । अन्योन्याजु- 
रागबद्धमिदय्थे. ¦ वेषा विरहेऽपि वियोगावस्थायामपि संगम खड समागमएव 
सट ! ट्दयसगम एव सुसगमो न तद्संगम एव सखसंगम ` इति वचनात् । अ- 
न्तरक्तबलीयस्लन्यायाचेति भाव" । मनोनियमने तु सङ्गो विरदहेतुक एव 
भवतीलयाह-हृदयं मन. विधद्धितं सम्यकक्षतं वैराग्यप्रवणीक्रृतं चेदिल्य्थ, । 
सङ्ग समागमीऽपि विरहं वियोगमेव विशेषयति विशिष्टं करोति । तमेवपेक्षा- 
विषयं करोतीदर्थ. । तदानीं तस्येवाक्षतलरादिति भाव. ।! अत. सर्वथा मनोनि- 
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य॒मनभावद्यकम् । तेन चेद्ियप्रभत्युपरमे विष्रयाणामेकान्तत. पराहतिरिति 
करत्वा पच्चविषयविरक्तिनौमेयमेवेति निगूढाभिसंधि" । परस्परेदयत्र “कर्मव्यति- 
हारे सर्यनाघ्नो दे भवत.“ इति वक्तव्यात्परदब्दस्य द्विभौव । “समासवच्च बहुर् 
यथा न समासवस््मथमेकवचनं तथा पूर्वपदस्येति वक्तव्यं प्रथम कवचनं द्विती- 
यायेकवचनान्तत्वमवरपद स्येति । आयौभेद ॥ 

अथ कस्यचिस्रवासिनो विरक्तस्य विचारर्पेण वेरार्ग्यं प्रकययन्नाह-- 

किं गतेन यदि सान जीवति 
भ्राणिति प्रियतमा तथापि किम् । 

इत्युदीक्ष्य नवमेघमालिकां 
न प्रयाति पथिकः स्वमन्दिरम् ॥ ६६ ॥ 

किमिति । सा मदीया प्रियतमा प्रेयसी यदिन जीवति विरहवेदनया प्रा 
णान्न धारयति तदा गतेन गमनेन । भावे क्त । किम् । न किचिद्पीदयर्थ । 
यद्रा गतेन गृहमुपगतेन । मयेति शेष । किम् । अथ प्राणिति केनचिद्िनोदो- 
पायेन जीवति यदि तथापि प्राणनेऽपि गतेन किम् । उभयथापि गमनं व्यर्थमे- 
वेदयर्थ- । इति विचार्यैति रोषः । इदेव गम्यमानार्थल्लादप्रयोग-, प्रयोगे वा 
पोनरु्त्यमिलयाठकारिका- । पन्थानं गच्छतीति प्रथिक कधित्पान्थ॒" । "पथं 
ञकृनू्' इति कन्श्रययय । नवमेघमालिका नवीनकादम्बिनीम् । विरहिनिवहसं- 
हारकारिणीभिदयर्थं । उदीक्ष्य खमन्दिरं निजग्रदं न प्रयाति । वैराग्यनिश्वर- 
चित्तत्वादिति भाव । तदुक्तम्--“यद्धावि तद्धवत्येव यदभावि न तद्भवेत् । 
इति निधितबुद्धीनां न चिन्ता बाधते क्रचित् ॥* इति । रथोद्धता ॥ 

अथ बुधाना तत्र वैराग्यसमुपदिशति-- 

विरमत बुधा योपित्सङ्गात्छुखास्क्षणभङ्कस- 
त्ुरुत करणा बीपज्ञावघ्रूजनसंगमम्। 

न खल्यु नरके हाराक्रान्तं घनस्तनमण्डलठं 
क्रारणमथ वा ओओणीविम्बं र्णन्मणिमैखदम् ॥ ६७ ॥ 

विरमतेति । हे बुधा विद्वास-, योषित्सद्गाद्युवतिसमागमायत्छखं तस्मात् । 
कीरग्विधात् । क्षणभद्धरातक्षणिक्रात् । प्षणिकसुखग्रदयोषित्सद्धादिवयर्थं । 'भज्ञ- 
भासमिदो घुरच्” इति घुरचूप्रयय । शजगुप्साविराम- इलयादिना पञ्चमी । विरमत 
उपरता भवत । तुच्छसुखदयोषित्समागम लयजतेयर्थः । श्याडपरिभ्यो रमः इति 
परसमेपदम् । कितु करूणा दु खिष्वनुकम्पा, मत्री पुण्यक्ृत्सु मिचता, मज्ञा बुद्धि- 
विरेष । एतेन पापिषूपेक्षा च रक्ष्यते । एतासामेवान्त करण मर्श्षोधकत्वाचित्त- 
परिकमौणीति वदन्ति साख्या । ता एव वधूजनस्तस्य संगमं परिशीरनता्पर्य 
कुरुत । एतेनात्यूजखुखं संभवति । कि क्षणिकञ्ुखावरम्बनेनेति भाव- । विपक्षे 
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बाधकमाह--नरके निरये हाराक्रान्तं सुक्ताहारोपशोभितं धघनस्तनमण्डठं पटु- 
तरङुचकरुराभारो वा । अथेति वाक्यारम्भे । रणन्ती मणिमेखखा मणिखचित- 
रशना यख तत्तथोक्तम् । काञ्चीकङापरमणीयमिदयर्थं । श्रोणीबिम्बं नितम्बम्- 
ण्डलं वा। दारण रक्षकंन खन भवति हि । करुणादिस्षमागमस्तु नैवं भवति । 
अत. स एवावदयं खीकर्तन्य इति भाव । दरिणीृत्तम् ॥ 

एवं साख्यरील्या वैराग्यमुक्त्वा सप्रति योगमतानुसारेणाह-- 

यदा योगाभ्यासव्यसनकृशयोरात्ममनसो- 
रबिच्छिन्ना मेत्री स्फुरति कतिनस्तस्य किप तैः । 

[ शोष्य र. प्रियाणामाखपेरधरमधुमिवैक्रविधुभिः 
सनिश्वासामोदैः सङचकटशाण्छेषसुरतेः ॥ ६८ ॥ 

यदेति । यदा यस्िन्समये । यस्येदयध्याहार उत्तरत्र तच्छब्दसद्भावात् । 
तथा च यख सबन्धिन , योगाभ्यासे अष्टाद्गपरिशीलने यच्यसनमासक्तिस्तेन 
कृश्षयो । तत्परतन््रयोरिदय्थं । आत्ममनसो प्रययगात्मान्त करणयोभैत्री मित्रत्वं 
स्फुरति अ्रकाशयति । योया+यासवसेनारोषवाद्यविषयान्परिलयज्य यदात्माराम- 
मेव मनो भवतीदर्थ. । तदा तसय कृतिनो धन्यस्य ! इष्टादिभ्यश्च" इति इनि- 
प्रयय । तै. किञु। न किमपीयर्थं । ते क इदयाशङ्कायामाह-- प्रियाणां प्रिय्- 
तमाना संबन्धिभिराखयपै श्रोत्रखखावदखरदुमधुरव्याहरिश्व, अधरमधुभि. रस- 
नेद्धियप्रीतिजनकाधरागतैश्व, तथा निश्वासामोदेन सह सनिश्वासामोदै । पश्चि 
नीजातितानिश्वासक्रघ्राणतपंणगन्ध सवन्धबन्धुरेरियर्थ. । वक्रविधुभिरनयनान- 

न्दकरसुखचन्द्रेध । अच्र चन्द्रस्येकत्वेऽपि मुखबाहुल्यात् बहुख्त्वसिद्धि । तथा 
सकुचकटशा षाणि कुचङुम्भाविज्नसहितानि यानि सुरतानि त्वगुपस्येन्दिया- 

मन्दानन्दकरबाद्याभ्यन्तरसंभोगविशेषास्तेश्च । एवमरशेषेन्ियभामसंतर्पणेरपि 
ते. किमिति सबन्ध॒ । आत्मानन्दानुभववेराया तेषामतितुच्छतया प्रतीयमा- 
नत्वादिति भाव" । रिखरिणीध्तम्"। 

अथ वेदान्तसिद्धान्तरीदया वेराग्यवर्णनं निगमयति-- 

यदासीदज्ञान सरतिमिरसंचारजनितं 
तदा दष नारीमयमिदमरषं जगदिति । 

इदानीमस्माकं पटुतरविवेकाञ्जनजषां 
समीभूता दष्टिखिशथुवनमपि ब्रह्म मनुते ॥ ६९ ॥ 

यदेति । यदा यस्मिन्काले स्मर काम एव तिमिरं तिमिराष्यनेत्ररीग , अन्ध- 
कारश्च गम्यते । नतिमिर नेत्ररोगे स्यादन्धकारेऽपि च स्मृतम्" इलयभिधानात् । 
तस संचारेण व्याघ्या जनितयुत्पादितमतानमयिवेक आसीत् , तदा तस्मिन्कारे 
अरोषं सर्वैमिदं जगत् । नारीमयं योषिद्रूमिति दृ्टमाकलितम् । अन्ञानवसात्तथाव- 
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बुद्धमिदयर्थः  इदानीमस्मिन्काटे तु पट॒तरोऽज्ञाननिरसनदक्च , अन्यत्र ने्ररो- 
गनिराकरणसमर्थश्च यो विवेक तत््वज्ञानमेवाञ्जनं नेचकस्याणासख्यसिद्धालनं 
तञ्जुषा प्राप्तवता अस्माकं सन्धिनी दष्िर्मति , ₹क्र च । असमा समा सप- 
दयमाना समीभूता । अभूततद्भावे च्वि । निजप्रकृतिमापन्ना सतीदयर्थ. । त्रया- 
णा भुवनाना समादारच्िभुवनम् । नतद्धितार्थ-' इदयादिना समासः । पात्राय 
न्तखान्न घ्रीलम् । ब्रह्य ब्रह्ममय मयुते । ज्ञानोदयवशाद्र्यखरूपमवबुध्यते । 
यथाज्ञनेन नेचरोगनिव्रत्ता घटादर्थतत््वज्ञान जायते, तथा तत्त्वज्ञानेन कमा- 
न्यकारप्रयुक्तक्षानावरणापाये परवस्वुसाक्षात्कारो भवति । ततः सम्यग्द्या 
स्वमिद् ब्रह्माकारतया परयति । अयमेव वेदान्तसिद्धान्त इति भवे । अतो 
विवेकस्य परभ्रेयोदेवुलात्तदधिगमा्थमेव यल कर्वैव्य इति तात्पयेम् । रूपका- 
रकार । दृत्तं पूर्ववत् ॥ 

अथेतद्वैखक्षण्येन दुर्विरक्तपद्धतिमाह । तत्रादौ यदुक्तं कृतिनो विवेकस्फुरण- 
मिति तदेतनिगमयति- 

तावदेव कृतिनामपि स्फुरः- 
व्येव निर्मरूविवेकदीपकः । 

यावदेव न कुःरङ्गचश्चुषां 
ताञ्यते चटुरखोचनाञ्चेः ॥ ७० ॥ 

तावदिति । कृतमेभि कृतिनस्तेषा कुशखानामपि । इष्ादिभ्यश्वःडइतीनिप्रययय 
एष पूर्वोक्तो निर्मलो निष्कलङ्खो विवेकस्तत्वावबोध एव दीप । सखा्थैक् । 
तावत् तावत्पयेन्तमेव स्फुरति दीप्यते । कियत्पर्यन्तमिदयाका्मयामाह-- कुर च. 
छ्ुषा हरिणलोचनानां चदनि चज्चखानिं खोचनाच्नखानि कटाक्षवीक्षणानि तैः । क- 
छाप्रायैरिति भाव । यावत् यावत्प्यन्तमेव न ताच्यते न निहन्यते । नावलोंक्यत 
इय्थं । तावदेवेति सबन्ध । विवेककुरशखोऽपि जन कामिनीकटाक्वीक्षित को 
दा विवेकनिर्वहणदक्ष इति भाव । यद्यपि ("अन्वरु खञ्युकान्ते खात्" इलमरः, 
तथापि अन्तिमत्वसाम्यादोपचारिकोभयं निर्देश इति मन्तव्यम् ! रथोद्धता ॥ 

अथेतेषां दुर्विर्तत्वाभियोतकानीदशान्येव वचनान्याह- 
वचसि भवति सङ्कल्यागमुदिदय चातो 

श्रुतिमुखरमुखानां केवर पण्डितानाम् । 
जघनमरूणरलग्रस्थिकाश्चीकरापं 

कुवलयनयनानां को विहातुं समर्थः ॥ ७१ ॥ 
पचसीति । श्रुतिभ्ुखराण्यश्रन्तश्चुतिपाठतत्पराणि मुखानि येषा तेषाम् । नि- 

न्तरवेदाभ्यसनन्यसनरसनाना वेदवेदान्तपारगाणामपीदयर्थः। पण्डिताना विवे- 
किना वचसि केवर वाड्याच्र एव सङ्गयग वधुसस्रगलयागसुदिदय वातौ गद्य 
भवति 1 न त्वन्तःकरण इति भाव. । कुत. । अरुणरलम्नन्थि पद्मरागमणिखचितः 
काश्चयेव ककापो भूषणं यस्य तत्तथोक्तम् । “ओणरलं लोहितक पद्यरागोऽथ मो- 
क्तिकभ्", 'कङापो भूषणे बः इत्युभयत्राप्यमरः । कुवर्यनयनानामिन्दीवराक्षीणां 
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जघनं करिपुरोभागं विहातुं यक्तं क समर्थः । न कोऽपीलयर्थ. । प्रायश्च ईैदश- 
ज्येव दुर्धिरक्ताना वचनानीति भाव । मालिनी ॥ 

स परप्रतारकोऽसो निन्दति योंऽखीकपण्डितो युवतीः । 
यस्मात्तपसोऽपि फलं स्वभैः स्वर्गेऽपि चाप्सरसः ॥ ७२ ॥ 

सख इति । सोऽसावलीकपण्डितोऽनृतभाषी । .अरीकं लग्रियेऽदरृतेः इदयमर' । 
परप्रतारको लोकवश्चक । कोऽसाविदयत आह--योऽरीकपण्डितो युवतीस्तस- 
णीः । “यूनसि ` इति तिप्रयय । निन्दति गदयति । स इति संबन्धः । ननु 
नि.सङ्गलाद्युवतिनिन्दाकरणे कथं अ्रतारकलमत आह-यस्मात्कारणात्तपसशवा- 
नद्राथणादेत्रैतोपवासादिरूपद्य वा फङं खगेः, तन्न खर्गेऽपि चाग्सरस उर्व॑श्ञीभ्र- 
मतयः । तन्नापि तत्छगम एवेदयर्थः । अत परग्रतारक इति भावः । शिया 
बहुष्वप्सरस खवैद्या उर्व्ीमुखा ` इयमर । 'खपरप्रतारक › इति पाठेऽप्य- 
यमेवार्थः । योऽरीकण्डित. पण्डितमानी । रहस्यानभिज्ञ इद्यर्थ. । युव तीर्निन्द्ति 
असौ खघ्य परेषा च प्रतारक । आत्मवच्चक परवश्चकश्ेदर्थ. । कुत । यस्ा- 
द्विचेपं समन खपरफख्वेदनबोधनयो. परिज्ञानाभावादुभयवश्चक्र इयर्थः । 
आयीमेद. ॥ 

अथ मन्मयसखालन्तदुजयलमाद- 

मत्तेमकम्भदर्ने भुवि सन्ति धीयः 
केचिस्पचण्डस्रगराजवधेऽपि दक्चाः। 

किंतु ्रवीमि बरिनां पुरतः परसह्य 
कन्द् पेदपदखने विरला मचुभ्याः ॥ ७२ ॥ 

मत्तमेति । भुवि भूलोके मत्तेभानां मत्तमातङ्गाना कुम्भदलने कुम्भस्थर्वि- 
दारणे समथा इति शेष । धीरा शरा. सन्ति। तथा केचित्युरुषा प्रचण्डो- 
ऽयन्तकोपनो यो मृगराज सिंहस्तय वधे हिंसायां दक्षाः समथ सम्ति। 
गजघातिभ्योऽप्युत्तमा शूरा सभवन्तीदयर्थं । किंतु बलिना बखाव्याना श्रा 

णाम् 1 ज्ञानबरुशालिनामिति च गम्यते । पुरतोऽगे ब्रवीमि नि राङ्क करसुद्धृलय 
सडिण्डिमिघोषयुद्धोषयामीयर्थं । किमुद्धोषयसीयत आह--प्रसद्य बरात् । 
भुजबखद्वुद्धिबलचेदय्थं । कन्दर्पदपेदल्ने मदनमदविदारणे समथो मनुष्या 
विरला" मृग्या । प्रायशो न सन्तीयर्थं । राभ तद्भक्ताश्च विना मद्नविजयिनो 
न संभवन्त्येवेति शिवभक्तापरेसरसय कवेर्निगूढतरामिसधि । अन्न कन्दपैदपैति 
सङृब्यज्नद्रयाव्रततठेत्यनुप्रासाख्य. शब्दारंकार. । वसन्ततिकका ॥ 

अथ च पुनवैचनवेचि्रीमेवाह- 
सन्मागे ताचदास्ते प्रभवति च नरस्तावदेवेन्द्रियाणां 
खजा तावद्धिधत्ते विनयमपि समारस्बते तावदेव । 

भूचापाङृष्रमुक्ताः ्रवणपथगता नीरुपक्ष्माण पते 
य।वद्टीरावतीनां इदि न धृतिमुषो दशिबाणाः पतन्ति ॥७४॥ 
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सदिति । नर । विद्वानपीति भाव । सन्मे श्युतिस्टछरतिबोधिताचारे तावत् 
तावत्पयैन्तमेवास्ते वर्तते । इद्ियाणा चक्षुरादीनां च तावदेव प्रभवति समर्थो 
भवति । नियमन इति शेष । र्नां जुगुण्सितकमौचरणाचेत संकोचनलक्षणां 
न्ीडा च तावदेव विधत्तेऽयुवर्तते । विनयं नम्रत्व च तावदेव समारम्बते 
स्वीकुरुते । कियत्पर्थन्तमिल्याशङ्कायामाह-भ्ररेव चापं कारकं तेनाक्ृष्टाश्च ते 
सुक्ताश्वेति विशेषणसमास । एकत्र भरभङ्गपूर्वकम्, अपर चापनमनपूवेक च 

प्रयुक्ता इ्यर्थं । श्रवणपथगता श्रो्नमागंगताः । एकच कणान्तविश्रान्तत्वात् , 
अन्ये तत्प्येन्तमाकर्षणाचेति भाव । नीलानि पक्ष्माणि लोमानि, अन्यत्र 
गरतश्च येषा ते तथोक्ताः । धृति युष्णन्तीति पृतिमुषो धेय॑भेदिन एते प्रसिद्धा 
टीलखावतीना विखासिनीना ट्य एवं बाणा यावत्. यावत्पथेन्तं हृदि मानसे 
वक्षसि न पतन्ति न प्रविशन्ति तावदिति सबन्ध । तदनन्तर सन्मागेभ्रवर्त- 

नादिकं निर्वोद्ध क- समर्थं इति भाव. । उक्त च प्रबोवचन्द्रोदये--“तावद्विवेक- 

विभवस्तावत्सन्मागैवर्तनं पुंसि । निपतन्ति दष्िविरिखा यावन्नेन्दीवराक्षीणाम् ॥' 
इति । अव्र द्वितीयां समस्तवस्वुवर्तिसावयवरूपकारंकारः । स्रग्धरारत्तम् ॥ 

किं बहुना ब्रह्माप्यज्गनोयोगप्रत्यूहाचरणे न प्रभवतीदयाद-- 

उन्मत्तप्रेमसंरस्भाद्ारमन्ते यदङ्कनाः । 
तच्र प्रत्यूहमाधातुं बह्मापि खलं कातरः ॥ ७५ ॥ 

उन्मत्तेति । अङ्गना. निय उन्मत्तोऽत्युत्कयो य प्रेमा अनुरागस्त्य सर- 

म्भातसंश्रमात् । भसरम्भ- सश्रमे कोषे" इति विश्व॒ । यत्कर्म आरभन्ते विहितम- 

विहित वा कतुसुद्युज्ञत दयः । तच्र कर्मणि प्रत्यूहं विघ्नम् । “विघ्ोऽन्तराय- 

प्रत्यूह." इलयमर । आधातु कतुं ब्रह्मापि । किमुतान्य इति भाव । कातर 
सभय । असमर्थं खस्वियर्थं । अनिवायेनिश्चयानामनादतानामङ्गनाना को 

वा निवारयितेति भाव । अनुष्टुप् ॥ 

ताचन्महस्वं पाण्ड्यं कुीनत्व विवेकिता । 
यावज्ञवरुति नाह्ञेषु दतः पञ्चेषु पाचकः ॥ ७६ ॥ 

तावदिति । महत्वं मदाुभावत्वम्, पाण्डित्य प्राज्ञत्वम्, कुलीनत्वं मदकु- 
लग्रसूतत्वम् । कुरात्ख.“ इति खप्रययः । विवेकिता कर्तव्याकतेव्यविचारचतु- 
रत्वं च, तावत् , तावत्पयेन्तमेव भवतीति रेष । यावत् हतो नीच अ्छाध्य- 
तापादकत्वाचनिकृष्ट. । पश्च अरविन्दादय इषवो बाणा यख स पशचेषुभेदन.- स 
एव पावकोऽधि" अङ्गेषु न ज्वरुति नाविभवति । न सतापयतीदर्थं । तावदि- 
ति संबन्ध. । तदनन्तरं को वा महत्त्वादिशुणविशिष्ट इति भावः ! (अरविन्दम- 
शोकं च चूतं च नवमदिका । नीखोत्परं च पश्चेते पश्चबाणख सायका ` इदय- 
मरः । अचर मदने अभित्वरूपणादेकदेशवर्तिरूपकम् । अनुष्टुप् ॥ 
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अथ सासारिक सद्रतिदुंटेमेति सहेतुकमाद-- 

ताख्न्ञोऽपि प्रगुणितनयो ऽप्यात्तबोघोऽपि वाद 
संसारेऽस्िम्भवति विर्खो भाजन सद्रतीनम् । 

येनैतसिन्निस्यनगरद्ारमुद्धारयन्ती 
वामाक्चीणां भवति कुटिला भूखता कुशिक ष ॥ ७७ ॥ 

शाश्चज्ग इति । शाक्ञः सकलसाश्चरहस्याभिज्ञोऽपि । “आतोऽनुपसग कः 

इति कप्रयय । तत्रापि प्रगुणित प्रकर्वणाद्ृत्तिविषयीकृतो नयो नीतिशाघ्ं येन 

स तथोक्तोऽपि । फठ्वदथीवबोवनप्यैन्तं सम्यक्परिशीटितनीतिशास्रोऽपीय- 

धं । गुणशब्दात् ^तत्करोति- इति ण्यन्तात्कर्मणि क्त॒। णाविष्ठवद्धावे विन्म- 

तोक । “गुण खादुत्तिशब्दास्ये ज्येन्दिये सुख्यतन्तुषु" इति वैजयन्ती । तथा 
बाढं दढ आत्तबोध उत्यन्नज्ञानोऽपि पुमान् अस्मिन्परिवर्तमाने ससारे सद्रतीना 
भाजनं पात्रम् । योग्य इति यावत् । विररो मृग्यो भवति । खगोदिसद्रतिगामी 

य॒कथिदेव भवति । नतु बहुख इयर्थं । कुत॒ । येन कारणेन एतस्मन्संसारे 

वामाक्षीणा मनोहरनयनानाम् । "बहुत्रीदयेः इलयादिना षचि षित्वात् दीप्र । 
कुटिखा वक्रा भ्ररतेव भरूटता भवी कुञ्िकेव विष्कम्भविधटटनसाधनवकराम्रायो 

मयशरटाकरेव निरयनगरस्य यमपुरख द्वारम् । रक्षणया द्वारपिधानकवाटविष्फ- 

म्भमिदयर्थं । द्वारश्चब्देन कवाटसय तेन च तद्विष्कम्भस लक्षितल्लात् उद्धारयन्ती 
विध््यन्ती । व्यामोदोत्पादनेन दुगैतो प्रवेशयन्तीदयर्थ. । भवति खड । अतो 
विररु इति सबन्धः । छीसद्गिना कुत सद्रतिरिति भाव । उपमाट्कार । 
मन्दाक्रान्तावृत्तम् ॥ 

अथ द्वाभ्या मन्मथसख चरित्रवैचित्यम।ह-- 

कृशः काणः खञ्ः श्रवणरहितः पुच्छविकरो 
व्रणी पूय्किन्नः कमिकुरुरतेराव्रृततचुः । 

ष्युधाक्षामो जीणे: पिठरककसाटापितगखः 
ट्ुनीमन्वेति श्वा हतमपि च हन्त्येव मदनः ॥ ७८ ॥ 

कश इति । छश पिण्डालाभाद्सिथिचमोवरिष्टदेहः । काणोऽन्ध , यद्रा एका- 
क्ष । खज्ञ, पादविकल.। अकार्यैकरणेन रगुडप्रह्मराद्धमपाद इदयर्थ- । तथा श्रव- 
णरहित समृ छिन्नकर्णं । पुच्छेन विकरूरिछन्नख ङ्ग । धयेनाज्ग विकारः" इति 
समास । बरणौ सवाज्गक्षतवान् । अत पूयेन धित आद्र. । कृमीणां त्रणोत्प- 
न्नापाददुच्छजन्तूना कुक्यते । अनेककृमिपरम्पराभिरिलय्थं । आगत्रता व्याप्ता 
तनुयैख स तथोक्त । क्षुधा बुभुक्षया क्षाम. परिक्षीण । क्षायो म ` इति मलम्। 
जीर्णां जरया शिथिलावयव. । पिठरककसाटे षटमुखवलयेऽर्पितगर असज्ञि- 
तकण्ठनाल. । छ्यनको हि घटमुखे खश्िरो निक्षिप्यान्नं भक्षयति, ततस्त वतेव 
परिपुषटत्वेनाकट्ुमरक्यलद्ुवि विधटनेनाध कपारखापायें तन्मुखकपाठेनास्ज्जित- 
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कण्ठो भवतीति प्रसिद्धि । अत एवंभूत इद्यर्थं । यद्रा चेर्थैणान्नादिभक्षणे तदृण्ड- 
नाभ आष मध्ये दरि का गरे आसज्ञयति । तस्मादित्थ॑भूत इल्य्थं । एवं जु- 
गुप्सितोऽपि श्वा छ्ुनक छ्ुनी सारमेयीमन्वेयुसरति । निघुवनार्थभिति भाव" । 
तथा हि हतं विनष्टमपि च मदनो हन्त्येव मनो विकारोत्पादनेन पीडयत्येव ! नतु 
हतहननमन्याय्यमिति विचारय तीदयर्थ । शठोऽयं मदन कं वा कथभूतावस्थापन्नं 
न करोतीति भाव 1 अत्रैवकारोऽद्यन्तायोगव्यवच्छेदार्थं । “पार्थो धनुवेरो भव्- 
त्येव"इत्युदाहदय क्रियागतैवकारसख तथाभूतार्थकलानुशासनात्। शिख रिणीघ्रत्तम् 

स्रीमुद्रां कुखमायुधस्य जयिनी सवार्थसंपत्करीं 
ये मूढाः मविहाय यान्ति कुधियो मिशथ्याफरन्वेषिणः । 

ते तेनेव निहत्य निदैयतरं नस्रीकृता मुण्डिताः 
केचित्पश्चशिखीकतश्च जटिखाः कापालिकाश्चापरे ॥ ७९॥ 

ल्लीमुद्रामिति । सवौथौनां सपदं करोतीति सवार्थसपत्करीम् । धमार्थकामपु- 
रुषार्थसग्रद्धिहेवभूतामियर्थं । कनो हेव॒तच्छील्यानुखोम्येषुः इति टप्रलयययः । 
रित्वान्डीपू । कुसुमायुध जगने्रखय मन्मथस्य जयिनीम् । जयावहामियर्थः। 
जिरक्षि- इद्यादिना इनिप्रयय । घ्मीसुद्रा छीरूपचिहां प्रविहाय दयक्ला कुवि. 
यो दु्ुद्धय- अतएव मूढा कर्तैव्याकर्तैव्यविचारश्न्याः । मिध्याफलान्वेषिणः अ- 
भूतचरत्वादसलयप्रायमोक्षफल्करह्विण सन्तो यान्ति । प्रचरजन्तीदयर्थं । ते मूढा- 
स्तेन निजमुद्राहासजनितकोपेन कुघुमेषुगेव निदैयतरं दयादीनं यथा तथ। अ- 
हय नीचैः कृत्वा केचिन्नमीकृता दिगम्बरीकरृता । “न्नोऽवासा दिगम्बर ` इ- 
लयमर. । अभूततद्भावे च्वि । अघ च्वौ इति दीधै । "ऊउयौदिच्विडाच- 
श्वः इति गतिसज्ञाया (कुगतिप्रादय. इति समास । केचिन्मुण्डिता परमदहंसी- 
कृता.। न तु सौभाग्यसपन्नीकरृता इदय्थं । अत कुसुमेषुमुद्रारूपा लियो न परिह 
तव्या इति भावः । यथा डखोके राजानस्तीक्ष्णदण्डा निजाज्ञोद्कनापराधिजना- 
नकाश्ित्सर्वखापहारेण वखहीनान्कुर्वैन्ति, काशित्सर्वतो सुण्डितशिरस्कान् , का 
िदघेमुण्डितयुण्डान्, काधिजटाधारिण , काधित्कपारुभिष्षुकराश्च कुर्वन्ति, त- 
दरदत्रापि ध्वनि. । अचर वैराग्यकृतनमरत्वादे" कुसुमेषुक्रतत्वोस्ेक्षणादुतप्क्षार- 
कारः सा च नूनमिलयादि व्यज्ञकाप्रयोगात् गम्या) शादूलविक्रीडितम् ॥ 

किवहुना महरषयोऽपीच्ियनिग्रहसमथौ न जाता इल्युपसंहरति-- 

विश्वामिज्रपराश्यस्पश्तयो वाताम्बुपणोदाना- 
। स [ [1 ५ 1, 

स्तेऽपि स्रीमुखपड्जं सुरखुकित द्व मोहं गताः 
राद्यन्न सघत पयो दधियुतं ये युञ्जते मानवा- 

स्तेवामिन्द्रियनिग्रदयो यदि भवेद्धिन्ध्यः पवेत्सागरे ॥ ८० ॥ 
विश्वामित्रेति । वाताम्बुपणौन्येवाशनं येषा ते तथोक्ता. शरीर्यात्रामान्नोपयो- 
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गिवायुद्कपरिणतपणीदहारा एव । न लिन्दियपुष्टिकरगष्यन्रमोजना इयर्थं । 
विश्वामित्रपराश्रप्रश्तयो वश्व मित्रं विश्वामित्रो गाधिनन्दनः। शमित्रे च- 
परौ" इति दीधः । पराशये व्यासपिता तै प्रश्ती येपा ते तथोक्ता । प्ररतिश- 
म्देन शण्डिल्यादयोऽपि सग्रह्यन्ते । ये महषेय सन्तीति रोष । तेऽपि सुलिः 
तमतिषन्दरम्। “रचितं त्रिषु सुन्दरम” इति शब्दाणैवे । चरीणां मेनका रम्भा-सदय- 
वती-धान्यमाछिन्यादियोषिता मुखपङ्कजं दृ्ैवावलोक्यैव मोद गतास्तत्परतन््रा 
जाता । न चिन्ियनिग्रहसमथी इयर्थः । कितु ये मानवा साधारणमत्याः स- 
धरतं आञ्यष्तं तदपि पयसा क्षीरेण दधा च युतं मिध्रितं शाल्यन्न कर्माख्यत्री 
द्यन्म् । अलयन्तवीयैश्ृद्धिकर गृष्टन्नमिदर्थं । भुजतेऽभ्यवह्रन्ति । भुजोऽनवने 
इयात्मनेपदम् । तेषां मानवानां इन्ियनिग्रह इन्दियनियम सभवेयदि, तदा 
विन्ध्य. पर्वैत सागरे वेदुन्मजेत् । न तु कदाचिदपि विन्ध्य सागरे एवि । 
ग्रावष्टवनस्याश्चुतचरलात् । तथा च विन्ध्यष्वनसय यथा असमभावितत्वं तथा 

इन्दरियनिग्रहस्यापीय्थं । वातायशनानां ऋषीणामेवेतादशावस्थापत्नत्वम् , किमुत 
यष्टान्नभोजिना मानवानामिति माव । अत्रेद्ियाणा नि्रहसवन्धेऽपिं विन्ध्यष्ट- 
वनदछान्तेनासवन्धोक्ते सैबन्धेऽसंबन्धरूपातिशयोक्ति । शादृूटविकीडितम् ॥ 

इति शङ्गारशतकव्याद्याने खविरक्तदुर्विरक्तपद्धतिनाम चतुर्थ विरति । 

अथ कतुवर्णनम् । 

म्रासङ्धिकं परिसमाप्य प्रस्तुतश्ङ्गारोपयोगितया वऋतुवर्णनं प्रारिप्ुस्तदादौ 
रोकवेद्यो प्राथम्येन व्यवहाराद्रसन्तं वर्णयति षद्धिं - 

परिमलभ्रतो वाताः शाखा नवाङ्करकोखयो 
मघुरविधुरोत्कण्डाभाजः धियाः पिकपक्षिणाम् । 

विररुविरर्स्वयेदोद्वारा वधूवचनेन्द वः 
प्रसरति मधो धाञ्यां जातो न कस्य गुणोदयः ॥ ८१ ॥ 

परिमरेति । वाता उपवनपवनां परिमर बिभ्रतीति परिमरश्तो विविधक्रुसु- 

मसमदेजनितगन्धविशलेषबन्धुरा 1 जाता इति रोषः । “विमरदोत्थि परिमलो गन्धे 
जनमनोहरे" इयमर । शाखा रसारादितरुस्कन्धाः नवाद्कराणि नूननकिसल- 
यानि कोरिषु अग्रेषु यासा तास्तथोक्त । पलछविता जाता इदयर्थं । पिकपक्षिणा 
पिकाख्यपक्षिविरेषाणा प्रिया" । कोकिखज्गना इदयर्थः । “कोकिल पिक इद्यपि" इ~ 

लयमर । मधुरा सहकाराङ्कुरकषायाखादलाभादगुणा विधुरा काककृतोपद्रववनशाद्धि- 
गुणा च । कष्टेति यावत् । या उत्कण्डा कूजितौत्षुक्यं ता भज तीति तथोक्ता जाता । 
भजो ण्वि * इति जिप्रयय । विधुरः स्यात्कष्टविष्िष्टयोरपिः इति विश्व. । वधू- 
ना वदनेन्दवो वक्र चन्द्रा विरखविरला ग्रीष्मातिरेकाभावान्मन्दप्रकारा । श््रकारे 
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गुणवचनस्य इति साद्द्यार्थं द्विभोव । स्वेदोद्वार श्रमजरनिष्यन्दो येपा ते त- 
धोक्ता जाता. । अच्रोद्रारशम्दसख गोणवृत्तिसमाश्रयणान्न ाम्यकक्ष्यामध्यपतित- 
लमित्युक्तं राक्र । तथा हि धाव्या मुवि मधौ वसन्ते प्रसरति व्याग्रियमाणे 
सति कख वस्तुनो गुणोदयो गुणोत्कर्षो न जात । सर्वस्यापि जायत एवेलय्थं । 
'गलयथौकर्मक- इव्यादिना वर्वमाने कर्वरिक्त भ्रदयय । “मतिदुद्धिपूजार्थैभ्यश्चः 
इति चकाराद्र्वमानता । “अथ पुष्परसे मधु । दैत्ये वसन्ते चेतरे च इति विश्च- 
ग्रकाश्ष. । दरिणीवृत्तम् ॥ 

मधुरयं मधुरेरपि कोकिला- 
कररवेर्सख्यस्य च वायुभिः । 

विरहिणः परहिणस्ति रारीरिणो 
विपदि हन्त धापि विषायते ॥ <८२॥ 

मधुरिति । अयं पूर्नोक्तो मधुर्वसन्त । सकट्वराचरोद्यासकारीति भावः । 
मधुरः श्राग्यै. संतापहैरेवी । (ज्ीतटीक्रियते तापो येन तन्मधुर स्मृतम्" इति 
लक्षणात् । कोकिडाना पिकसुन्दरीणां कलरवैरव्यक्तमनोष्टर स्वर विशोषैः । 
"काकली तु कले सृक्ष्मे ध्वनौ तु मधुरास्पफुटे । कर इदयमर । कोकरिञ्ेयन्र 
जातिभ्रहणेऽपि "कोकिला जातावपि' इति न डीप् । तथा मल्यसख वायुभि 
भ्रीखण्डश्ेलानिरश्च । अलयन्तसुखावहैरपीति भाव । विरहिण शरीरिण वियो- 
गिजनन्प्रहिणस्ि विनाशयति । तथा हि- विपदि आपत्कटे खधा अग्रतमपि 

विषायते विषसमिवारति । तद्रल्राणप्रयाणकारी भवतीदयर्थः । “उपमानादाचारे 
इति क्यच् । अक्ृत्सार्वैधातुकयोर्दधिं इति दीधे. । हन्तेति विषादे । “हन्त 
षैऽनुकम्पाया वाक्यारम्भविषादयोःः इदयमर । सामान्यविरेषणसमर्थनरूपो- 
ऽथोन्तरन्यास । सच विधायते इद्यत्र उपमया अद्गेन सकीयेते । अनुप्रास 
दाष्द् । दतविरम्बितव्रत्तम् ॥ 

विरदहिणामेव कृच्छ्र, न लन्येषामिदयाद- 

आवासः किरुकिञितस्य दयिताः पाश्वं विखासारखसाः 
कण कोकिरकामिनीकर्रवः सेर खतामण्डपः। 

गोष्ठी सत्कविधिः समं कतिपयेनुग्धाः सितांशोः कसः 
केषाचित्छुखयन्ति चाच हृदयं चेतरे विचिताः खजः !\ ८३ ॥ 

आवास इति । पाश्च परिसरे किरुकरिश्चितस्य “रोषाश्रुहषैमीदयादेः सकर 
किरकिश्चितम्ः इत्युपलक्षणदज्ञारचेष्टाविशेपस्यावासो निवासभूत । अच्राघारमा- 
अ विवक्षयेकवचनम्रहणमिति विवेक । तथा विखासाल्सा ीरामन्थरा 1 कटाक्षभु 
जाक्षेपादिविविधविश्रमाचरणतत्परा इदयर्थं ! एतेनेतासा सरमन्दीकृतव्री इलाप्प्रा- 
गरभ्यं सूच्यते ! दयिता. भ्रियतमाश्च । कर्णे । कर्णयोरिलर्थ. । (सनादीना द्विवि 
दिष्टा जाति, प्रायेण इति वामनसूत्े प्रायग्रहणादेकवचन प्रयोग. । को किलकामिनी- 
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ना कठ्कण्ठाङ्गनाना कररवोऽव्यक्तमधुरखरश्च । स्मेर. । ईषद्धिकसितकुखुम 
इदयर्थं । अचर कुसुमधर्म. कुसुमिते उपचयते । “ध्मिड् ईषद्धसने" इति धातो 
(नमिकम्पि इलयादिना रप्रयय । रुतामण्डपो लतागृह च । कतिपयै कैश्चि- 
देव अन्यथा रसाभासात् सत्कतिभि सरसविचिच्रचारुप्रषन्धप्रणयनचतुरतरक्- 
वीश्वैरे समं गो्रीप्रसङ्गश्च । मुग्धा मनोहरा सिताशो कराशन्धकिरणाश्च । 
विचित्रा नानाविधा खज पुष्पमालिकाश्व। अत्रास्मिन् चैत्रे वसन्ते केषाचित्। 
अन्येषामेवेयर्थं । हृदयं सुखयन्ति रज्यन्ति ! न तु स्वैषामिदयर्थं । ईदक्सो- 
भाग्यसपन्नाना विरलघयादिति भाव । अत्रे खटेकपोतन्यायादहयितादिबहुकार- 
णाना हृदयरज्ञनरूपैककार्यसाधनसमुयोगकथनाद्वितीय. समुच्रयारकार । तदु- 
तं विद्यानाथेन "खलेकपोतन्यायेन वह्ूना कायेसाधने । कारणाना समुद्योगः 
स द्वितीय समुच्चय ॥* इति । शादूलविक्रौडितम् ॥ 

पान्थस्रीविरहानलाइुतिकलखामातन्वती म्री 
माकन्देषु पिकाङ्गनाभिस्धुना सोत्कण्डमाटोक्यते । 

अस्पस्ति नवपारखापरिमटप्राग्भारपारचय 
वान्ति ्ान्तिवितानतानवरूतः श्रीखण्डरैखानिलाः ॥८४॥ 

पान्थस्नीति । अधुना इदानीम् ! वसन्तस्मय इदर्थं । पान्थस्नीणा प्रोषि- 
तभर्तैकाणा विरहानलख वियोगे आहुतिकलामाहुतिकर्नाम् 1 तत्साम्य- , 
मिदयर्थं । कलारिल्पे काठमेदे चन्द्राशे कलना कलाः इति वैजयन्ती । आत- 
न्वती आदधाना । तद्वदुदीपिकेदर्थ । तनोते शतरि “उगितश्च इति डीप् । 
माकन्देषु रसारुविशेषेषु । विद्यमानेति रोष । मजरी पुष्पमज्ञरी । पिकाङ्गना- 
भि कोकिछाभि सोतण्डमारोकयते सनन्दमद्रीक्ष्यते । इटादिति भाव. । 
तथा पाटा फटेरुदाख्यव्क्षविशेष. । "प।टलि. पाटलामांघा काचस्थाटी फटे. 
इदा इयमर । दुष्पमूरेषु बहुरम्” इति छपि युक्तवद्यक्तिवचनेः भवत. । 

नवपाटलापरिमलप्राग्भास्य नूतनपार्टीकुषुमगन्धसपत्ते पाटचरा मलिम्ल- 

चा ॥ तदून्धापदारिण दयर्थ. । तथा छ्ान्तिवितानसख छ्ान्तिसमूहसय तानवं 
तयुं इर्वन्तीति ान्तिवितानतानवकृतः । करोते क्पू । अल्पा मन्दास्ते 
प्रसिद्धा. शैलयमान्यसौरभ्ययुक्ता श्रीखण्डडैलानिखा मख्यमारुता वान्ति प्रस- 
रन्ति । शवा गतिगन्धनयो ` इति धातो । एतेन विरहिणा दुरन्तदु खजनक- 
लसयुक्ताना परमानन्दकलं चासयोक्तमियवगन्तव्यम् । अत्र वियोाभिरिलयत्र 
रूपकम् । आहुतिकलामिदयत्रोपमया सापेक्षितलात्संकीण सच्छाब्देनानुभ्रासेन 
संकीयेते । वृत्तं पूर्ववत् ॥ 

प्रथितः प्रणयवतीनां तावत्पदमातनोतु हदि मानः। 
भवति न यावचन्दनतरुषुरभिर्मल्यपवमानः ॥ ८५ ॥ 

प्रथित इति । प्रथित प्रसिद्धः । टठतर इति यावत् । मान. प्रियतमसान्य- 
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सरीसङ्गिलजनितेष्यकतकोप" । शखीणामीष्यकृतः कोपो मानोऽन्यासङ्गिनि प्रिये । 
श्रुते वाजुमिते दृष्ट" इति दशरूपके । प्रणयव तीना त्रियतमाना हृदि तावत् ताव- 
तयेन्तं पदं स्थानं आतनोतु करोतु । तिष्टविदलर्थ. । संभावनायां ोट् ! “पदं 
व्यवसितत्राणस्थानरक्ष्माद्धिवस्तुषु" इदययमर. । करियत्पयन्तमिदयत आह-- चन्द- 
नतरुरभिः श्रीखण्डद्वमपरिशीखनखुगन्धिः । “खगन्धौ च मनोज्ञे च सुरभिवौ- 
च्यटिङ्गवत्” इति विश्व । मख्यपवमानो मङ्यमारुत. । यावत्पर्यन्तं न भवति 
न प्रसरति तावदिति संबन्ध । सामान्य विरोषपयैवसानात्प्रसरणार्थल 
भुवो द्रष्टव्यम् । “यावत्तावच्च साकव्येऽवधौ मानेऽबधारणेः इयमर । अखाद- 
न्तोदीपकलान्मानिन्योऽतिटढमपि निजमानं विहाय श्रियतमपरतन््रा- खयमेव 
भवन्तीयर्थं । आयाँमेद् ॥ 

[9.9 
सहकारङ्खुमकेसरनिकरम रामोद मूच्छितदिगन्ते । 
मधुरमधुविघुरमधुपे मधो भवेत्कस्य नोत्कण्ठा ॥ ८६॥ 

सहकारेति । सहकारकुखमाना रसाख्विरोषप्रसूनानाम् । “आघ्नश्रूतो रसा- 
रोऽसौ सहकारोऽतिसौरभ. इत्यमर । ये केसरनिकराः किज्ञत्कपुज्ञास्तेषा ये 
भरा सखद्धयस्तेषामामोदेन परिमरविशेषेण मूर्छिता व्याप्ता दिगन्ता यसिस- 
स्मिन्मधुरेण माघुयेगुणयुक्तेन मधुना मकरन्देन विधुरा विषह्वखा । उन्मत्ता इति 
यावत्. । मधुपा शङ्गा यस्मिन् ! इत्थमसोक्तमुदहीपकलमियर्थः । मधो वक्षन्ते 
कस्य जनस्य । च्िया वा पुरुषस वेदयर्थ- । उत्कण्डा संभोगौत्युक्यं न भवेन्नो- 
त्पयेन । अत. सर्य॑सखयापि उत्पद्यत एवेर्थ- । अतो मानलागो युज्यत एवेति 
भाव । अनुप्रास शब्दारुकार । व्रततं पूर्ववत् ॥ 

अथ त्रिभिर््ीप्मं वर्णयति- 

अच्छाच्छचन्दनरसाद्रैतसया खगाश्ष्यो 
धारागरदाणि ङखमानि च कौमुदी च । 

मन्दो मरुत्सुमनसः युचि दम्यपृष्ठं 
ग्रीष्मे मद् च मदन च विवधेयन्ति ॥ ८७ ॥ 

अच्छाच्छेति ¦! अच्छाच्छोंऽतिखच्छो यश्चन्दनरसः पादीरदव । श्युणे रगे 
द्रवे रस › इवयमर ! तेन आद्रतरा अलयन्ताद्रौ । संताप्ञान्यथं सान्द्रचन्दनपद्क- 
च्चिताज्गा इदयर्थः । शखगाक्ष्यस्तरुण्यश्च, धारागृहाणि जल्यन्नवेदमानि, कुमानि 
सदधिकादीनि, कौमुदी चद्िका च! सुमनसो जाया सबन्धी मरीष्मकाङेऽतिविका- 
ससभवात् । तत्छुमपरिीरनजनितामोदभरित इदयर्थं । “सुमना माङ्ती जातिः” 

इत्यमर. ! मन्दो मरत् मन्थरगन्ववादश्व, इचि ्युभ्रम् । सुधाटेपनेनेति भाव । 
हम्थैपृषं सौधोपरिप्रदेशश्चेति गीष्मे ऋतो मदं हर्षव्यतिकरं मदनं च विवभयन्ति 
उदहीपयन्ति । अन्रापि द्वितीयः समुच्यारङकार उन्नेयः । वसन्ततिलरक्रा ॥ 

खजो हदयामोदा व्यजनपवनश्चन्द्रकिर्णाः 
परागः कलास मल्यजरजः श्रीघु विकाम् । 
१० सुन ््र. 
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शुचिः सुधोत्सङ्गः प्रतञु वसनं पड्कजडशो 
निदाघर्तीबेतद्दिरसति मन्ते सुृतिनः ॥ ८८ ॥ 

खज इति । हृथयामोदा मनोदरगन्धाः खजः पुष्पमाङिकाश्व, व्यजनपवन- 

सालन्रन्तसमीरणश्च । “्यजनं ताख्रन्तकम्' इदयमर । चन्दरकिरणाश्च, परागः 

घमनोरजश्च, कासार क्ौडासरश्व, मल्यजरज चन्दनक्षोदश्व, विशद निर्मलं 

सेरते अनेनेति शीधु मवं च । “बीड धुक्" इत्योणादिको धुक्छययः । चिः 
स्र. विहारयोग्य इद्यर्थ. । सौधोत्सङ्ग भासादग्रदेशश्च, प्रतजु वसनं सृक्ष्मा- 
म्बरम्, पड्जटश॒ प्मपलाशलोचनाशरत्येतत्सवं भोगसाधनम् । नपुंसक-' 
इलयादिना नपुंसकैकरोष. । निदाघते प्रीष्मर्त । “आद्धण. इति रपरो गुणः । 
विङसति विक्म्भमणे सति खुङृतिन पुण्यशाटिनः रभन्ते प्रा्रुवन्ति । कथम- 
सुकृतिनामीरग्भोगसाधनलाभ इति भाव । रिखरिणी ॥ 

खुधाश्चु्चं धाम स्फुरदमररदिमः शशधरः 
पियावक्ाम्भोज मखयजस्जश्चातिसखुरभि । 

खनो हयामोदास्तदिदमखिट राभिणि जने 
करोव्यन्तः श्लोभं नतु विषयसंसगेविमुखे ॥ ८९ ॥ 

सुधेति । सुधया ठेपनद्रव्येण श्यध्रम् , यद्वा खधा अगतं तद्रच्छुभ्रम् । छखधा 

स्ष्टिपनदग्येऽगरृते च' इति विश्वः । अतिसुरभि अलन्तसुगन्धि । रागिणि 
विषयासक्ते ! विपयसंसगैविमुखे विरक्ते । विरक्त तेषामर्किचित्करलादिति 
भाव. 1 तिगदितव्याख्यानमन्यत् । वृत्त पूर्ववत् ॥ 

अथ वषौसमयवर्णनमारभते-- 
तरुणी वेषोदीपितक्रामा 

विकसञ्नातीपुष्पखुगन्धिः । 
उन्नतपीनपयोधसर्भारया 

प्राचरटर् तयुते कस्य न हषेम् ॥ ९० ॥ 
तरुणीति । उदरीपित उत्पादितः कामी मन्मथ सुरताभिलषोवा यया सा 

तथोक्ता । विकसन्ति विकखराणि यानि जातीपुष्पाणि तैः शोभनो गन्धो यसाः 
सा तथोक्ता । एकत्र जातीकुषुमविकाससंभवात्, अन्यन्न तत्कुसुमार्कृतवा- 
चेति भाव । "गन्ध्येदुप्पूतिषुखरभिभ्य ` इति गन्धश्चब्दसयय ईइकारान्तदिश्च" । 
ययपि "गन्धशच्दस्येत्वे तदेकान्तमरहणम्” इत्युक्तम्, तथापि कवीना निरद्- 

शलात्पय॑नुयोग । उत्रत उत्तुङ्ग पीन पीवरश्च पयोधरभारोऽम्भोधरदन्दं च, 
अन्यत्र सनभारश्च यला. सा तथोक्ता । 'सनाम्भोदौ पयोधेः इति वैजय- 
न्ती । अत एव तरुण्या वेष इव वेषो या" सा । कामिनीव मोहनकारिणी- 
दय्थं । प्राष्ड् वषौ- क पुंसो हषं समोगौत्छुक्यं न तनुते ¦ सर्वापि तनुत 
एवेलर्थं । शेषानुप्राणितेययुपमा ॥ 

वियदुपचितमेधं भूमयः कन्दलिन्यो 
नवकुरजकदस्वामोदिनो गस्धवाहाः । 



२. श्ङ्गाररतकम् । १०५. 

शिखिकुरुकटकेकारावरम्या वनान्ताः 
सखिनमखखिनं वा सर्वमुत्कण्टयन्ति ॥ ९९॥ 

वियदिति । उपचिताः परिचिता मेघा यस्मिस्तत्तथोक्तम् । घनाघनसंचारवदि- 
-दर्थं । वियत् आकार च । कन्दखानि अट्कराणि आसां सन्तीति कन्दछिन्यो 
भूमयो भूप्रदेशाश्च । नवो नूतन कुटजाना गिरिमद्धिकानां कदम्बाना नीपङुखमाना 
च आमोदो गन्धविशेष एषामस्ति तथोक्ता गन्धवाह्। उद्यानपवनाश्च । कुटजो 
गिरिमद्धिका इदयमर-। के मूर्धि कायन्ति ध्वनयन्ति केका मयूरवाण्य. केका वाणीं 
मयुरसख' इयमरः । रिखिकुरानां मयूरनिकराणां ये कल्केकारावा अव्यक्तमधु- 
रकेकाखरासतै रम्या मनोहरा वनान्ताश्च केखीवनमध्यप्रदेशाश्व ! सुखिनं दु खिन 
वा । सवै अशेषं जन उत्कण्ठयन्ति ! संभोगोत्छक्यवन्तं कुर्वन्तीयर्थ । उदीपक- 
त्वादिति भाव । उत्कण्ठाराब्दात् (तत्करोति इति ण्यन्ताद् । मालिनी ॥ 

उपरि घनं घनपरर तिर्यग्मिरयोऽपि नर्तितमयूराः । 
क्षितिरपि कन्द्रखुधवला दि पथिकः क पातयति ॥ ९२ ॥ 

उपरीति । उपरी उपरिशद्धन सान्द्रं घनपटङ् मेषन्रन्दम् । वर्तेत इति दोष ¦ 
"वना. कठिनसंघातमेवकाटिन्यमुदरा इति वैजयन्ती । तियेगू । दिश्चु इदर्थं । 
मह्यामतिरयेन रमन्तीति मयूरा । एरषोदरादित्वात्साधु । नर्तिता बरयन्त । खार 
णिचि 'गलथौकभेक-इद्यादिना वतमाने कतेरिक्त“मतिदुद्धी-इति वतेमानता । 

यद्रा । नर्तिता मेधन्रन्देन नारिता. । मेघोदये तेषां उद्ठासवरोन नाय्यसभवात् 
तथाभूता मथुरा येषु ते तथोक्ता गिरयोऽपि । वतेन्त इति शेष. । क्षितिरपि भू- 
मिरपि कन्दङेनौनाविघाद्भरेधंवर खच्छ। । अतः पन्थानं गच्छतीति पथिकः 
पान्थः । "पथः कनू्ः इति कन्प्रयय । दि क कुत्र पातयति भ्रस्रारयति । न 
कुत्रापील्थं । सर्वत्राप्युदीपनसभवादिति भाव- । महत्कष्टमत्र विरदहिणामिति 
परमार्थ. । आयौभेद ॥ 

इतो विद्युद्लीविङुसितमितः कैतकितयोः 
स्फुरन्गन्धः मोयजटद् निनदस्फूजितमितः। 

इतः केकीक्ीडाकटकररवः पक्ष्मख्ददां 
कथं यास्यन्येते विरहदिवसाः संभ्रतरसाः ॥ ९३॥ 

इत इति।इतोऽस्मिन्प्रदेशचे विदुद्र्टीना तडि्टताना विलसितं स्फुरणम् । भवतीति 
श्चेषः । इत. प्रदेशे केतकितरो केतक्याख्यन्रक्षस । तक्कुमसेर्थः । “यापो 
संज्ञाच्छन्दसोबेहुखुम्' इति हख.- । कार्िदास इतिवत् । स्फुरन्ग्याभ्रुवानो गन्ध - 
श्च ! वतेत इति शेष. । इतः प्रोयस््हद्धं जल्दनिनदस्य मेषगाज॑तसय स्पूजितं स्फुरण 
चे । भवतीति शेष. । इतश्च केक्रिना रिखावखाना कीडाष्ु केदिषु य. करुकररव- 
कोरादर्ध्वनि । शरिखावङ शिखी केकी, "कोखाहख. क्क ` इति चामरः ¦ 
यद्वा कलकटरव अलन्तान्यक्तमधुरप्रकारखरश्व । सयुजुम्भत इति रोष. । 



१०६ सुभाषितत्रिश्यां 

पक्ष्माण्यासां सन्तीति पक्ष्मखाः। सिष्मादित्वष्टच्परयय । तथाभूतादयो यासां 

तासा पारिष्टवलोचनानां एवे प्रसिद्धा. समभ्रतरसा सपूर्णदज्ञाया । उदीपकाडई- 

लर्थ.। विरहदिवसा बियुक्तवास्रा. कथं यास्यन्ति अतिकमिष्यन्ति । न कथ- 
चिदपील्थं । दुरन्तत्वादिनमेकं युग भविष्यतीति भाव । शिखरिणी ॥ 

असूचीसंचारे तमसि न भसि भरोढजलद्- 
ध्वनिप्ाज्ञमन्ये पतति पृषतानां च निचये । 

इद सादामन्याः कनककमनीयं बिटसितं 
मुदं च म्लानि च प्रथयति पथि स्वेरखुदश्ाम् ॥ ९४ ॥ 

असूचीति। तमसि अन्धकारे न वियते सुचीसंचारो यसिस्सिन्सूच्य्रमा- 
त्रस्याप्यनवकाशप्रदे । गाढतमे सतीति यावत् । तथा नभसि अन्तरिक्षे च प्रीढ 
मरगत्भ. । गम्भीर इति यावत् । यो जख्द्ध्वनिर्मेवगर्जितं तेन प्रज्ञं वाचाल्मा- 
त्मानं मन्यत इति प्राज्ञमन्ये । बहुतरमेधनिहोदवति सतीदयर्थं । “आत्ममाने 
ख्व, इति खरि मुमागमः । तथा पृषतानां बिन्दूना च विचये संदोदे पतति 
सति। पृषन्ति बिन्दुएषती इयमर । कनककमनीयं कनकनिकषणरेखाखन्द्रमिदं 
प्रवतमानं सौदामन्या विद्युतः । "तडित्सौदामनी विद्युत्" इलयमरः 1 विरसितं स्फु- 
रणं (कतै) सरस्यां अभिसारिकार्णांपथि प्रियणग्रदमाे सुदं माभ॑प्रदशैकलात्सं- 
तोषं म्खानि आत्मप्रकाशकहेतुत्वात् म्लानि च । “छे ठे हरैक्षये" इयस्ाद्वातोः 
'दुजृरेभ्यो नि › इ्योणादिको निभ्रययः । प्रथयति प्रकटयति । करोतीदयथैः । 
कान्ताभिसरणोदयुक्ता सरात साभिसारिका" इति रक्षणात् । कान्तसुद्िदय नि- 
गूढमभिसरणशीखानां च्ीणामुपयोगानुपयोगाभया हषोहषं हेवुलादिति भावः । 
"कान्तार्थिनी तुया याति सेकेतं साभिसारिका? इयमर. । ब्रतत पूर्ववत् ॥ 

आसारेण न हम्यैतः पियतमेयौ तं बहिः शक्यते 
द्री तोत्कस्पनिमिन्तमायतदशा गाद समालिङ्ग्यते । 

जाताः चीकरश्ीतङाश्च मरूतो रत्यन्तखेदच्छिदो 
धन्यानां बत दुर्दिनं खुदिनतां याति प्रियासंगमे ॥ ९५ ॥ 

आसारेणेति । प्रियतमेर्वहभेरासारेण धारास्पातेन हेतुना ।"धारासंपात 
आसार.” इयमरः । दम्यत प्रासादात् । "धामत् ` इति पाठे गृहात्। उभयत्रापि 
पञ्चम्यास्सिद्् । 'अपपरि- इलयादिना समासविधानज्ञापकात् बदियौगे 
पच्चमी । बहिर्यातुं न शक्यते न समथ्येते । “शङ्क शक्तो । भावे लट् । दाकपृष-' 
इत्यादिना तुमुन्प्रययः । तथा आयतदशा दीषेदश्ा तरण्या शीतेन यदुतकम्पो 
गान्रवेपथुस्तनिमित्तम् । तज्रिवारणार्थमिदर्थं । गाढं अतिदृढ समालिङ्ग्यते 
परिरभ्यते । पूर्ववद् ! तथा शी करैरभ्बुकणे शीताः शिरिरा । 
'शीकरोऽम्बुकमा" स्ता ` इयमरः । रदयन्ते खरतावसाने यः खेदः श्रमसतं 
चछिन्दन्तीति तथोक्ताः । सुरतसंरम्भजनितश्रमापदहारिण इयर्थः । रमः खेदो. 



२. शङ्खरद्ातकूम् । १०७ 

< श्यादेजीतः खेदातिभूमिकृतः इति रक्षणात् । मरुतश्च जताः प्रखताः । 
अतः धन्याना पुण्यक्ञािना प्रियसंगमे प्रियासंभोगे सति दुर्दिनं दुष्टदिनमपि 

मेषच्छन्रदिनं च । भेधच्छननेऽहि दुर्दिनम्" इयमरः \ खदिनतां खदिवसत्व 

याति । अन्येषां तु तदेव भवतीदयर्थः । बतेति विस्मये । बत वखेदायुकम्पाम- 

च्रणसंतोषविसयेः इदयभिधानात् अचर दुर्दिनमपि उदिनतां यातीति स्फुरतो 

विरोधस्योक्तसमाधानाद्धिरोधाभासोऽखकार" । “आभासत्वे विरोधस विरोधाभास 

इष्यते" इति लक्षणात् । रादूखविकी डितम् ॥ 

अथेकेन शरदं वणयति- 

अध खस्वा निद्यायाः सरभससखुरतायाससन्नच्छथाञ्जः 

्रो्धूताखद्यतृष्णो मधुमदनिरतो हम्येपृष्ठे विविक्ते । 

संभोगङ्कान्तकान्ताशिथिरुभुजकतावसितं ककरीतो 
ज्योत्ल्ाभिन्नाच्छधारं न पिबति सिरं शारदं मन्द्पुण्यः९दे 

अर्थमिति । निशाया. रात्रे अधम् । यामद्रयमिदयथः। पुंखर्घोऽधं समेऽश- 

के" इयमरः. । अलन्तसयोगे द्वितीया । ख्व शयिला । निद्रया यामद्वयं गमयित्वे- 

दर्थं । ततः । मध्ये इति रोषः । सरभसं सोद्वेगं यत्छरतं अभ्यन्तरसंभोगस्तेन य 

आयास. श्रमस्तेन सन्नानि परिभिन्नानि अत एव छथानि शिथिलानि.अङ्गानि अ- 

वयवा यस स तथो. । "मध्यं नक्तमुदाहतं शरदि च प्रत्युषकाडे हिमम्” इवि 

भोजवचनादश्ररात्रकृतरतपरिश्नान्त इलयर्थः। एतेनैतस्य नायकस्य कामतच्रकुश- 

ङम्, नायिकाया शङ्खिनीत्वं च सूच्यते । व्रृतीययामस तत्छरतयोग्यकारला- 

त् । तदु्ते रतिरदखे--^रमयति च तृतीये शद्धिनीमद्रेभावा रमयति रमणीया प- 

दिनी तु्यामे््ति । अन्यत्राप्युक्तम्-'ङुखुमितवनमन्ये कूचिमारस्तृ तीये तिमिर- 

निनजिडयामे शङ्किनी संरमेतः इति। अत एव प्रोद्धूता प्रकर्षैणोत्पन्ना अतत एवास्या 

खतः शमयितुमशक्या वृष्णा पिपासा यस स तथोक्तः । तथा मधुना संमोगघ्रा- 

काटीनमयपानेन यो मदो मोहस्तेन निरतः । परवश इत्यर्थः । 'मदिरादिकृतो मो- 

हो हव्यतिकरो मद् > इति लक्षणात् । विविक्ते विजने । विविक्तौ पूतविजनौ 

इत्यमर. । अन्यथा विखम्भविरहानुभवादिति भाव. । हम्यपृष् प्रासादोपरिप्रदे- 

ञे करीत. गरन्तिकाख्यसच्छिद्रङण्डिकाया । पच्चम्यास्तसि । "करकैयौटगेल- 
न्तिका" इदयमर । सभोगङ्कान्तायाः 1 सुरतायास्षपरिधान्तायाः कान्तायाः खश्रिय- 

तमायाः शिथिख्या नि सदहायया थुजरतया आवर्जितं धाराकारेण दत्तमिति खा- 

दाविशयोक्ति । शारदं शरत्कारसंबन्धि सटिखमांसोदकमिदयर्थ. । व्योत्लया च- 

न्द्रिकया भिन्ना मिठिता अतएव अच्छा धारा यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा मन्दपुण्यो 

भाग्यहीनो न पिबति । भाग्यसपन्नस्तु पिबतीयर्थः । हंसोदकलक्षणसुक्त द्रन्यरल- 

साखयाम्--'वहितप्तमहिमां्रदिमभिः शी तमम शदिरदिमभिर्िि।एवमेव त- 



१०५८ सुभाषितत्रिशलां 

दह्निदी स्थितं तच हंसजठनामकं स्मरतम्॥* इति । एतत्पानेन गुणसंपत्तिरपि तचरै- 
वोक्ता--श्रसादकं त्रिदोषघ्नं हं रघु च शीतरम् । वृष्य मनोहर खादु विषधर का- 
न्ति्ृत्परम्।॥\ इति । शरयेतत्पाने नियमश्वाप्युक्तोऽन्यच्र-कपूरागरुजं सिता्मि- 
रपेर्हसोदकं वासितं पाथश्वातिमनोहरं चिशिरतो सुग्धाद्गनालिज्ञनम्' । खग्धरा ॥ 

अथ द्वाभ्या हेमन्त वर्णयति-- 

हेमन्ते दधिदुग्धसर्पिरशना मञ्जिष्टवासोभ्रतः 
कादमीरद्वसान्द्रदिग्धवपुषरिछन्ना विचित्रे रतेः । 

चृत्तोरुस्तनकामिनीजनङ्तन्छेषा गरदाभ्यन्तरे 
ताम्बूरीदरुपूगपुरितमुखा धन्याः सुखं होरते ॥ ९७ ॥ 

हेमन्ते ऋतौ दधि प्रसिद्धम्, दुग्धसर्पिंषी क्षीरघरते, तान्यशनं येषां ते 
तथोक्ताः! ननु दुग्धाज्यादीना देयावसादकरत्वेन सेवन भवतु । दधिसेवनख 
तदतिरेककरत्वात्त्सेवनं कथं युक्तमिति चेन्न । तस्याप्यायुष्कामख हेमन्ते सेव- 
नोपयोगात् । तदुक्त चारुचयौयागूतुचयाप्रस्तावे सर्वज्ञभोजराजेन--श्रिष्ु च 
दधि निषेव्यं भ्रीष्मकारे वसन्ते शरदि च परिवजं वाञ्छता दीषैमाययुः । यदि 
खलं परिवाञ्छा सेव्यता सर्वैकाठं सह गुडमधुपात्रे शकैराुद्रयुषे ॥* इति 
मल्ञिष्ठया रज्ञकद्रव्येण रक्तानि मालिनि वासांसि सुरक्तवसनानि बिभ्रतीति 
तथोक्ता । "तेन रक्तं रागतः इदण््रयय । यद्यपि “निवातं भवनं सुर्तवसनं 
वहेः पर सेवनम् इति वसन्तसमययोग्यत्वेन सुरक्तवसनधारण अभिहितम् । 
तथापि मतान्तरे एवमुष्तमिति न विरोध । कादमीरद्वेण कुद्कमपङ्केन सान्द्र 
यथा तथा दिग्धानि रूषितानि वपूषरि येषां तथोक्ताः । विचित्रैबौह्याभ्यन्तर- 
निरूपणेन नानाविधे रतैरिछनाः श्रान्ता । इत्तो वरवे ऊरू पीनौ च सनौ यासां 
ता तथोक्ताः या कामिन्यस्ता एवं जन तेन कृताशषाः विहितपरिरम्भा । 
तदुक्तम--कन्तू्यगरुङ्कभेर तितं पानं तटाकस्थित शीतं नेव विदीर्यते श्रिय- 
तमेराचिन्ननं कम्ब्रलम्” इति तथा ताम्बूली द्लेनौगवष्टीदछैः पूगे कमुकैश्च 
दरितानि सुखानि बक्रान्तराछानि येषा ते तथोक्ता तःम्बूख्चर्ेणरना । तत्प- 

रा इद्य्थं । धवोण्डातु पूगः क्रमुक ` इलयमर । इत्थभूता धन्या सुकृतिनः 
ग्रदान्यन्तरे मन्दिरान्तरखे खयं यथा तथा ररते खपन्ति । शीडो सदः इवि 
रुडागस । तामग्बूलख मानसोष्टासादिवहुयुणहेदुलात्तचर्वेणोक्ति । तदुक्त चास 
चयोयाम्--“मनसो हर्षणं श्रेष्ठं रतिद मदकारणम् । मुखरोगहरं ह्यं दीपनं 
वस्िशोधनम् । सुखाञ्चद्धिद्कुमहरं ताम्बर श्रीकर परम् \° इति ! तत्काखायु 
गुणोपचारत्वेन च वी्ेबृद्धिकरत्वेन च प्रथमं दधिक्षीराज्यप्राज्यमृष्टान्न भुक्तवा- 
नन्तर कुद्कमकस्तूयादिमिभ्रितचन्दनङेपनपूर्वक विविधदुरतसंरम्भरसंभोगपरि 
भ्रान्ताः कान्तासमालिद्धितगात्राश्च सन्तस्ताम्बूखचर्वैणरताः अकृतशालिनः 
सुखेन निवातयृदा*यन्तरे खपन्तीति समुदायार्थः । शादूहविक्रीडितम् ॥ 



२. श्वङ्गाररतकम् । १०९ 

मरो्यत्पोढभियङ्कदयुतिश्रति विकसच्छुन्दमाचद्धिरेफेः 
काले प्रालेयवातग्रचरुविरखितोदारमन्दास्धानि । 

येषां नो कण्टन्ना क्षणमपि तुहिनक्षोददश्चा खगाश्च 
तेषामायामयामा यमसद्नसमा यामिनी याति यूनाम् ॥९८॥ 
परोयदिति । प्रोयन्त उदित्वरा. प्रौढा ष्रद्धाश्च याः भ्रियङ्खव फटिन्यस्ताभि- 

चतिमुपचयजनितशोभां बिभर्तीति तथोक्ते । श्रियज्ख' फलिनी फली" इत्यमरः । 
द्रो रेफो वणैविरषौ यख स द्विरेफो भ्मरशव्द- । उपचारात्तद्थौऽपि द्विरेफ उ. 
च्यते । यथाह केयट.--रब्दधर्मेणाप्यर्थस् व्यपदेशो रस्यते । यथा भ्रमरशन्द.- 
सः । द्विरेफो भ्रमर ॒विकसद्धि ऊन्दै माध्यक्ुसुमैः मायन्तो द्विरेफा यस्मिन् 
तस्मिन् । “माध्यं कन्दम्" इत्यमर. । “पुष्पभूरेषु॒वहुरुम् इति छ । यद्यपि 
कुन्दविकसनं दिशिरठैलक्षणम्, तथापि तस्प्रयासत्योक्तमिति न विरोधः । 
प्रख्यादागतं प्रायं हिमम् । (तत॒ आगत › इदयण् । केकयमित्रयुप्रलयानां 
यदिरिय.“ इति यशब्द इयादेशः । प्राटेयवातैस्तुषारवायुभिः प्रचरं चश्चरं 
अत एव विरसितं प्रकारमानमुदारं रम्य च मन्दाराणां संतानकतरूणां धाम 

स्थानं यस्य तसन् । यद्रा मन्दाराणां पारिभद्रतरूणां धामेति उभयत्रप्युप- 
चयहेदुलादिति भाव" । "पारिभद्रो निम्बतस्मैन्दार. पारिजातक ` इत्यमर । 
एवंभूते काले हेमन्तसमये येषां यूना तरणाना तुहिनक्षोदे शीतनिवारणे दक्षा । 
कुचक्रुम्भयोरोष्ण्यसभवेन तदालिङ्गनानिवारणसमर्थैदयर्थ. । प्रगाक्षी तरणी 
क्षण अल्परकालमपि । अदलयन्तसयोगे द्वितीया । कण्ठल्भ्रा कण्ठावसक्ता 1 कण्ठा- 
टिङ्गनतत्परेति यावत् ! नो ! न भवतीलर्थं । तेषा यूनामायामा अलन्तदीषौ 
यामा. प्रहरा. यस्या. सा विरहवेदनावक्ात्तथापरतीयमानयामेदयर्थ. । यामिनी 

रजनी । यमसदनसमा यमलोककल्पा । दुरन्तदु खावहेयर्थ । याति गच्छति । 
तदानीमद्गनाष्टवालिद्नमन्तरेण दुरन्तविरहवेदनामदहानदयास्तरितुमशक्यलादिति 
भावः । द्रौ यामप्रहरौ समौ, “रजनी यामिनी तमी इति चामरः । अचुप्रा- 
सोपमयो शब्दाथोरंकारयोः संखष्टि- । स्प्धरा्रतम् ॥ 

अथ द्वाभ्यां हिरिरठै वणयन्निगमयति-- 
चुम्बन्तो गण्डभित्तीररुकवति मुखे सीच्छतान्यादधाना 

वश्चःखत्कश्चुकेषु स्तनभरपुरुकोद्धेदमापाद यन्तः । 
ऊरूनाकम्पयन्तः प्रथुजघनतरात्खंसयन्तोऽछ्युकानि 

व्यक्तं कान्ताजनानां विरचरितस्रतः शेरिरा वान्ति वाताः॥९९] 
चुम्बन्त इति । कान्ताजनना गण्डा भित्तय इव ता गण्डभित्ती कपोरुघ्यनीः 

चुम्बन्त. 1 “सतननयनकपोलाश्चुम्बनस्थानमाहु ` इति रतिरहस्योक्तेरिति भाव ।अ 
तएव अख्कवति विष्ेषणवशाचृर्णकुन्तलाट्कृते सुखे । अलक णैकुन्तला.* इय- 
मर । सीच्छृतानि सीत्कारा । सीदिदयनुकरणशब्दः । आदधाना. क्वाण. । उ- 
त्पादयन्त इयर्थं । वक्षःसु उर स्थरीषु उत्कश्चुकेषु उद्रन्थिकूपौ सकेषु सत्खपि 



११० सुभाषित्रिक्षयां 

सनभरेषु पुरुकोद्धेदं रोमाशचप्रादुभौवं अपादयन्त इति सात्तिकोक्ति" । ऊर- 
न्सक्थीनि आकम्पयन्तः प्रचाख्यन्तः । पृथु विशाङं यजघनतटं जधनप्रदेश्षस्त- 
सदञ्युकानि । परिधानांडुकम्रन्थीनीदयर्थ. । ससयन्तो विछछथयन्तः । अत एव 
व्य्तं स्फुटं विटानां पट्टविकानामिव चरितानि छृद्यानि बिभ्रतीति तथोक्ता रिशि- 
रस्थते देरिरा. रिदिरणैसंबन्धिन- “तस्येदम्” इयण् । वाता वान्ति सचरन्ति । 
विटसाधारणविरोषणविरिष्टलाद्राताना तश्चरितभरणे युष्कमिति भावः । तदुक्त 
रतिरदस्ये--.अरुकचुब्ुकगण्डं नासिकाभ्रं च चुम्बन्पुनरूपहितसीरक ताड जिहां 
च भूयः । भरितट्िखितना भीमूलवक्षोरुदोर शछथयति धृतयेथे शछधयित्वाथ नी. 
वीम् ॥* इति । अचर विटचरितश्त इत्युपमालकार । स च व्यक्तमिलनेनाभिन्य- 
ज्ञितोत्परक्षयद्गेन संकीयेत इति सक्षेप. । एतत पूर्वैवत् ॥- 

केरा नाकुखयन्टरो मुकुख्यन्वासो बखादाक्षिप- 
न्नातन्वन्पुरकोद्धमं प्रकरयन्नावेगकस्पं शनेः। 

वारंवारमुदारतीच्छृतरृतो दन्तच्छद्स्पीडय- 
तप्रयः देशिर एष संप्रति मर्त्कान्तासु कान्तायते ॥१००॥ 

केशानिति । केशाञ्द्रिरोरदानाकुख्यन्व्यकुटी कुर्वन्. । एकत्र विष्टेषणात् अ. 
न्यत्र केलिसंरम्भाच्चति भावः। दृशो मुकुरयननिमीख्यन्। एकर पुरूषस्परोवशात् , 
अपर सुखपारवर्याच्चेति । वासो जघनांश्चुकं बलात् प्रसह्य आक्षिपन्. आकर्षन् । 
एकन्न वेगवशात्, अपरत्र सभोगेच्छया चेति भाव. । पुखुकोटभं रोमाच्च 
आतन्वन् उत्पादयन् । एकव शीतरश्पशत्, अन्यत्र शृद्धारोद्रोधकाच्चेति 
भाव. । आवेगेनोद्ेगेन य कम्पो गात्रवेपथुसं शने प्रकय्थन् मन्द् अभिनव्यज्ञ- 
यन् इति विरोषणद्रयेन साच्िकोक्तिः । उदाराणि मनोज्ञानि सीत्छृतानि कुर्वन्तीति 
तथोन्तान्। छयन्ते एभिरिति छदाः । पुंसि सज्ञाया घ प्रायेण इति घप्रययः । 
@छादे्ऽ्युपसगेस्यः इति हखः । दन्तानां छदास्तानधरोष्ठान् वारवारं पुन" पुनः 
पीडयन् । एकत्र रैदयाविशयेन, अन्यत्र दन्तक्षतेन च व्यथयत्निदयर्थः । एषो्यं 
देशिरो मरत् शिदिरमारुत । सप्रति इदानी रिशिरर्तो प्राय. भूप्रा कान्ता का- 
मिनीषु विषये कान्तायते । कथाभि कमनीयाभिः कम्येरमोगिश्च सर्वदा । उपचा- 
रे रमयेयः स कान्त इतीरित ॥° इ्युक्तरक्षण. कान्त इवाचरति । उक्तविशचे- 
पणे कान्तसाद्दयलाभात्स इव वर्तत इदयं । उपमानादाचारे" इति क्यड् । 
अकृत्सार्वधातुकयोर्दीषं.* अत एवोपमा । सा च प्राय.शब्दामिव्यजितोप्रेक्षया 
सकीयेते । तदुक्तमाचायैदण्डिना--“मन्ये शङ्क धरुषं प्रायो नूनभित्येवमादिभि । 
उत्रक्षा व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि ताददाः ॥° इति । शादृविकीडितम् ॥ 

इति श्द्वाररातकव्याद्याने ऋतुवर्णेन नाम पञ्चमी विंशतिः । 
इति सुभाषितत्रिश्चदयां श्ङ्गारशतक् संपणम् । 

| 



३. वैराग्यदातकम्। १११ 

अथ तृष्णादृष्रणम् । 

चूडात्तसितचन्द्रचाखुकटिकाचञ्चच्छिखाभास्वरो 
रीखादग्धविखोखकामश्रुभःश्रेयोद्श्लात्र स्फुरन् । 

अन्तःस्फूजेद पारमोहतिमिरप्राग्भारमुच्ारयं- 
श्चेतः सद्मनि योगिनां बिजयते ज्ञानप्रदीपो हरः ॥१॥ 

चूडेति । चूडोत्तसितस्य िरोभूषणीकृतख चन्द्र चारुकटिकया मनोहर- 
कोरक्येव चश्चच्छिखया भ्रकाञ्मानाग्रेण भाखर. ग्रकाश्चमान- । विखोलश्वन्चलः 

काम एव शरुभः सर खीखया विकासेन द्ग्यो येन । श्रेयसा ञ्युभानां दशासु अव्- 

स्थाञ् अरे पुर. स्फुरन् प्रकाशमान । अन्तः अन्तर्मनसि स्फूजेत- विजृम्भ- 
माणस अपारस्य अनन्तख मोहतिमिरख प्राग्भारं गुरं प्राकश्रदे् उज्नाय्यन् 
निरस्यन् । ज्ञानप्रदीपः ज्ञानप्रकाराकः हरः भक्तानां ज्ञानान्ञानङृतमानसिकवा. 
चिककायिकपापदहारी भगवान् साम्बधिवः योगिनां सनकादीनां चेतःसष्यनि 

मनस्येव गृहे विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्तते । प्रथमतः चृडोत्तंसितेतिवाक्ये चन्द्- 
पदग्रहणाद्धक्ताना तापदहारीलयथौ रभ्यते । जीखदग्येतिवाक्ये कामशरुभपदः- 
गहणान्महाशन्चुसहारीति रम्यते । अन्त स्फूजेदितिवाक्ये मोहतिमिरपदग्रहणात् 
यथा उदित सूयः सर्वतिमिराणि नाशयति, तथा अयमपि अज्ञाननादौ करोतीति । 
चेतःसद्यनीतिवाक्ष्ये ज्ञानदीपपदम्रदणात्कामक्रोधादिपङ्करहितनिमेखचित्तानां 
नि.सज्गानां योशिनां चेतसि यथा वतैते तथा भक्तानां सवौज्ञाननाशनं र्वन् 
ज्ञानश्रदीपो दये विजयत इदयभिग्रायः । शादृटविक्रीडितभ्र् ॥ 

अथ रागस्य तृष्णामूङकलात् तद्व्हणं विना न वैराग्यसिद्धिरिखभिग्रेय तस्सि- 
चवर्धमादो तावत्तसरिपन्थिभूता वृष्णां दषयति “्रान्तं~ इदयादिनवभिः शोकैः । 
तत्र प्रथमं खकर्मकष्टनिवेदनपूर्वकं तृष्णां संबोध्य त्रिभिर्दूषयति--- 

भ्रान्तं देद्वामनेकदुगविषमं भराक्चं न किंचित्फलं 
त्यक्त्वा जातिकुलाभिमानमुचितं सेवा ता निष्फरा । 

भुक्त मानविवर्जितं परग्रहेष्वाश्चङ्या काकव- 
त्॒ष्णे जम्भसि पापकर्मपिद्युने नाद्यापि संतुष्यसि ॥ २॥ 

भ्रान्तमिति । अनेकैः बहुमि दै पार्वतवाक्षेज्दुगौदिमि. विषमं विकटम् । 
दु.संचारमिदयर्थः । देशं भ्रान्तं सचरितम् । तथापि करिचिदत्पमपि फल धन न 
पराप्त न रुग्धम् । बहुफखवेक्षयैव दुभमेऽपि देशे सचार कृत, फर त्वीष- 
दपि न प्राप्तमिदयर्थः । अचर देशक्लब्दस्य नपुंसकत्वं निषण्ट्रन्तरेषु मृग्यम् । यद्रा 
देशसुदिर्य भ्रान्तम् । भावे क्त. । अथवा “नीदरननपदो देशविषयौः इदयभिधानात् 
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पलिङ्गस्यापि देशशब्दस्य नधुंसकलसंबन्ध(४)मयुवतेते इति भाष्यक्रारप्रयोगा- 
दिष्यते ¦ तथा उचितं अनुरूपं जातिकुख्यो जाति ब्राह्मणत्वादि , कुर सदस , 

तयो अभिमानम् । इति सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । यक्ापि विद्ज्य 
रिष्फडा फरुशुन्या सेवा परिचयं कृता । धनाव्यानामिति शेषः । उभयत्रापि 
कष्टमेवावशिष्टम् । न त्न्यक्िचिदपीलर्थं । लाभनिष्पत्तियोगेषु बले शल्ये 
फे धनम् इति वैजयन्ती । तथा मानविवर्जितं अभिमानश्ल्य यथा तथा । 
बहुमानविहीनमिति वा । आशद्या आका्या । लोखपत्वेनेति यावत् । परणू- 
इषु काकेन बलिथुजा तुल्यं काकवत् । शतेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः" इति वतिप्र- 
लयः भुक्तम् । अभिमानलयागेऽपि न वहुमानपूर्वकम्, कितु सावमानमेव दत्त 
परान्नपिण्ड अभ्यवहतमिदयर्थः । तथापि पापकर्मणा पापात्मना पि्युने सूचके 
येषां देष्णं । अतएव पापिष्ठा इति भाव । यद्वा पापकर्मणा दुष्कर्मणां पिञ्यने 
प्रव्षके इयर्थ- । एतद्यतिरेकेण दुष्कर्मप्रवर्तकान्तराभावादिति भाव । हे तृष्णे 
विषयस्परहे, जम्भसि प्रहृद्धा भवसि । कि बथापि ¦ रैटकष्टकर्मप्रवर्तनदशाया- 
मपीति भाव । न सतुष्यसि सतुष न भवसि । विरति न प्रप्रोषीलर्थः । इत 
परमपि किंचिदुष्टकम कारयितुं अपेक्षासतीवेति प्रतिभातीति भाव. । शादूर- 
विक्रीडितम् 

उत्खातं निधिच्ङ्या क्षितितलं ध्माता भिरेधीतवो 
निस्तीणैः सरितां पतिश्चैपतयों थल्तेन संतोषिताः । 

मच्रासधनतत्परेण मनसा नीताः इमच्ाने निशाः 
प्राप्तः काणवराटकोऽपि न मया तृष्णे सकामा भव ॥३॥ 

उत्खातमिति । निधिशङ्कया निक्षेषोऽत्र तिष्ठतीति भान्या क्षितितल किचि- 
दिष्टकादिनिचितभूतर उत्खातं अवदारितम् । तन्न न किचिद्ठन्धमिदयर्थ. । तथा 
गिरेधौतवः मन.शिखाया. प्माता. । उव्णभावे प्राप्यतीति धिया अभो मूषाया 
समूटि विशेषं निक्षिप्य यावल्राणल्वोत्करे संतापिता इयर्थः । तदपि न किं- 
चिजातमिति भाव. । “मा शब्दासिवक्रसयोगयो. इदयस्माद्धातो क्र्मणि क्त । 
श्वातुर्मन शिखायदरे इयमर.। अव्राग्युक्तम्--सुवर्णरूयताम्रादमहरिताटमन - 
शिखा । गेरिकाज्ञनकादमीररोदसीसाश्च हिङ्गला- । गन्धकाभ्रकमिदयाया धातवो 
गिरिसमवा ° इति । अत्र सुवर्णरूप्यग्यतिरेकेगेव योज्यत् । अन्यथा भ्रकृता- 
संगतेरिति । तथा सरिता पति. समुद्र॒ निसीणे । द्वीपान्तरेषु वाणिज्येन बहु- 
धनं सपादयिष्यामीति सायाच्निकभावेन विरद्धित इदयर्थं । तरृपतयो राजानश्च 
यलेन छन्दानुव्तैनरूपयन्नेन सतोषिता । तथा मन्राराधनतत्परेण मन्रजपता- 
त्पथैवता मनसां हेठना दमशाने प्रेतभुमो निचला राच्रयो नीता. । भूतप्रेतपिशा- 
चादिभ्यो भयमविगणस्य निध्यादिप्रद्रीकदेवताभिमुखीकरणसाधनमन्रजप- 
तात्पयंण निशाद इमश्चाने सिितमिदर्थ. । तथापि मया काणवराटक अन्ध- 
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कृपदोँं न प्राप्त । धनं तु दूरापास्तमिति भावः । (कपरदेश्च वराटकः इति ह- 
लायुधः। अत तृष्णे, सक्रामा सफरूमनोरथा भव् । खत्प्रतिज्ञातार्थनिष्पत्त सिद्ध- 
संकल्पा भवेदयर्थ- 1 इत्थमनर्थहेतुभूनया तृष्णया ब्रथान्यापारजनितश्चम एवावहि. 
षो न वाञ्छितखाभ इत्यतस्तदुन्मूलने यललः कर्तव्य इति भावः । दत्त पूर्ववत् ॥ 

खखालछापाः सोढाः कथमपि तदाराघधनपरे- 
निगरद्यान्तवौष्पं हसितमपि शल्येन मनसा । 

कृतो वित्तस्तम्भप्रतिदतधियामञ्जकिरपि 
त्वमादे मोघा किमपरमतो नर्तयसि माम् ॥ ४॥ 

खरारापा इति । खानां दुजनानां आलापा दुभोषितानि तदाराधनपरैः 
तत्सेवात्तत्परे । अस्माभिरिति शेषः । कथमपि अतिकच्छ्रेण सोढा क्षान्ता. ! अ- 
न्यथाभावे कायेभङ्गो भवेदिति भावः । तथा अन्तः अभ्यन्तर एव बाष्पं तदाल. 
पश्रवणजनिताश्चु निगद्य निगम्य शून्येन निरुत्छुकेन मनसा उपरक्षितैः । निभि- 
न्नान्त करणैरिदयर्थ. । हसितम् । हासोऽपि कृत इति रोष" । कतैरि क्त" । दुरारा- 
येराक्षिप्ता अपि ते संतोषवन्त एव, नतु निर्विण्णा अतो विश्वसनीया इति बुश 
त्पादनाथे नििषयमिथ्याहासोऽपि विरचित इदयर्थ. । तथा वित्तेन धनेन युः 
स्तम्भो जडीभाव" तेन प्रतिहता मूढा । विवेकश्यून्येति यावत् । धीर्यैषा तेषाम् । 

~ धनदुर्मदान्धानामिलयर्थं । “सम्भ स्थुणाजडीभावौः इयमरः । अज्ञटिरपि कृतः 
प्रहीभावोऽपि विहितः ! तथापि न किचिषटग्धमिति भावः! अत मोघाचे व्यर्थ- 
मनोरथे आशे वृष्णे ! "आशा वृष्णादिशो प्रोक्ताः इति विश्च । त्वं मामतोऽ- 
स्मात् खलालपसहनादिकृलयाव् अपरं इतरत् क्रं काय नर्तयसि नाटयसि । 
मया कि कार्थं कारयसीति यावत् । न किमपीय्थ- । नाटयितन्यार्थसखय वैय- 
ध्योदिति भावः । नचु पूर्व्टोके मयेत्येकव चनं प्रयुक्तम् ! अन्न तु तदारयाधन- 
परैरिति वहुलम् । कथमेतत्समज्ञसमिति चेत, सदयम् । व्रष्णोपहताना बहुला- 
तत्मयुक्ततत्तत्कर्मैकतैमेदेन क्चिदेकवचनं क्चिद्वहुवचनं च विवक्षितमिव. 
धेयम् । एवयुत्तरत्रापि योज्यम् । शिखरिणीढत्तम् ॥ 

सथ तृष्णादुर्विकसितेनैव महदचुचितमप्याचरितमिदयाद- 

अमीषां प्राणानां तुलितबिसिनीपत्रपयसां 
क्रते किं नास्माभिर्विंगकित विवेकेव्यवसितम् । 

यद्ाद्यानाम्रे दविणसदनिःसंज्ञमनसां 
क्रतं माननीडेनिजगुणकथापातकमपि ॥ ५॥ 

अमीषामिति ! किच तुछितानि समीकृतानि बिसिनीपत्रपयासि येषा तेषा 
नखिनीदर्गतजलल्वतरलानाम् । अतिभह्ुराणामिखर्थ. । अमीषां अविश्वसनी- 
यानां प्राणानां कृते । एतस््ाणत्रणार्थमियर्थः । “अथ॑छृतेशन्दौ द्वौ तादर्थ्य 
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ऽव्ययसंज्गितौ' इति वचनात् । विगलित. अष्ट॒ विवेकः कर्तव्याकर्तन्यविचारो 
येषा तैरस्माभि- दुष्कर्म न व्यवसितं नोद्युक्तम् । सर्वमपि व्यवसितमेवेयर्थः । 
कुत. । यत् यस्मात्कारणात् द्रविणमदेन धनमदेन नि सक्नानि सम्धानि मनासि 
येषा वेषा विमशश्ुन्यान्त करणाना आव्याना धनिकानाम् । “इभ्य अय्यो धनी 
खामी इद्यमर । अमे पुरस्तात् मानव्रीडे. निरैने अस्माभिः निजगुणकथा- 
पातकं खकीयविदयाविनयादियुणप्रशसारूपपापमपि कृतम्, तच्च निषिद्धम् । 

आत्मप्रशंसा परगदेणसिव वजेयेत्" इद्यापस्तम्बस्रणात् । "आत्मप्रशंसा मरणं 

परनिन्दा तथेव चः इति वचनादात्मगुणप्रदसेवात्मोपधात- । तख च निरय- 
प्रापकलेन पातकलं च । निजगुणप्रख्यापनेन धनं सपाय तेन प्राणान्संतप- 
यिष्याम इदयाशयेनेदशानुचितमाचरितम् । तथापि न तष्टन्धमिदयपिश्ब्दार्थः । 
वृत्त पूर्ववत् ॥ 

अथ यदयप्युचितमेवाचरितम्, तथापि तसयायथातथ्यान्न परोप धायकम- 
भूदिदयाह- 

श्वान्तं न क्षमया गरहोचितशखुखं व्यक्त न संतोघतः 
सोढा दुःसहशीतवाततपनङ्केशा न तत्त तपः। 

ध्यातं वित्तमहर्निरो नियमितप्राणेनै शंभोः पदं 
तत्तत्कर्म छृतं यदेव मुनिभिस्तेस्ते; फङेवै्चिताः ॥ ६॥ 

्षान्तमिति । सत्येवमपि परिभवहेतौ मनसोऽवुदरेग. क्षमा तया न क्षान्तं न 
सोढम् । अवमानादिकमिति रोषः । कित्वश्ततयेवेति भावः । तथा गृहे उचितं 
युक्तं यत्छु ख गृ्यन्नमोजनकलवसंभोगादिजनितानन्दादि तच सतोषत. किमनेन 
तुच्छेनेति परितोषान्न दक्तम् । किवसभावितव्रह्मचर्येणेवेति भाव॒ । तथा दु - 
सहा. सोढमशक्या ये शीतवाततपनै शा दु खानि ते सोढा. क्षान्ता । देह- 
यात्राथं देशान्तरसंचारे तेषामनुभूतत्वादिति भावः । तपश्वान््रायणादिकं तुन 
तप्तं न चरितम् । तथा नियमितप्राणे अन्त.ग्रयाहृतप्रण. अस्माभिः अश्व नि- 
शा च अहर्न अहोरात्रम् । अचतुर-- इयादिना निपातनात्साधु । वित्त 
भ्यातं चिन्तितम् । शंभो पदं न ध्यातम् । अतो मुनिभियेयत्कर्मं कृतं अवमान- 
सहनादिकमाचरितं तत्तदेव कमं अस्माभिश्च कृतम् । कितु तेस्तै तत्तत्कर्मनियतै 
फलेवच्चिता वर्जिता । तेषामयथाचरणेन वैगुण्यात्फलभाजो न जाता इदयर्थं । 
्षान्दयादिनेव यद्यपमानादिकं क्षान्तं स्यात्तर्हि फललभो भवेदेव, नतु तदाचरितम्) 
अयं चानर्थस्तृष्णादुर्विटसितमूक एवेति फलितार्थ. । शादूूलविक्रीडित दत्तम् ॥ 

अथ त्रिभिजरादूपणद्वार तृष्णा निन्दति- 

मोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता- 
स्तपो न तपर वयसैव तप्ताः | 

कारो न यातो वयसेव याता- 
स्तृष्णा न जीण वयमेव जीणौः॥ ७॥ 
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भगा इति । भुज्यन्त इति भोगा- खक्चन्दनादिविषया न भुक्ताः नानुभूताः, 
कितु वयमेव युक्ता. तत्प्राप्यथं दुरन्तचिन्तया ग्रस्ता । तथा तप. ्रतोपवासादि- 
पुण्यं न तपं नाचरितम्, कितु वयमेव तप्ताः आध्यास्मिकादितापचयेण संता- 
पिता । तथा कारो न यातः न गत तस्याखण्डदण्डायमानत्वेन यानासंभवा- 
दिति भाव । किंतु वयमेव याताः । जीवितावधिकालमुदक्यावसान प्राप्ता इयर्थः । 
अथवा कारो न यातत. सदाचारसननसहवासादिना न गतः । तथा चेच्छेयो 
भवेदेवेति भाव. । कितु वयमेव याता । देहगेहादियोगक्चेमानुसधानरम्प- 
रत्वेन कारमतिक्रम्य गता इयर्थं । तथा तृष्णा न जीणी न शिथिला । तच्छेथित्य- 
हेतोरनुपस्थितत्वादिति भाव. । किंतु वयमेव जीण । तरृष्णासहकृतजरया रिथि- 
खङ्गा जाता इद्य्थं । अत इत पर वा क्षिप्रं खद्वागेनेव व्ृष्णोन्मुलनहेतुः 
संपादनीय इति भाव" । इन्द्रोपेन्द्रवजालक्षणश्रवणादुपजातिष्तम् ॥ 

वलीभिभखमाक्ान्तं पलितेनाङ्कितं शिरः । 
गा्राणि रिथिदायन्ते वृष्णेका तरुणायते ॥ ८ ॥ 

वखीभिरिति । वलीभिजराविश्छथचर्भरेखाभि' युखं वक्त्र आक्रान्तम् । 
वैरूप्यं म्रापितमिदयथं । पलितेन जरसा शौ्कयेन शिर मस्तकं अङ्कितं चिदितम् । 
शिर केशादयो धवला जाता इदयर्थं ¦ तथा गात्राणि करचरणा्यवयवाः । अव्” 
यविवाचिनो गाच्ररशब्दस्यावयवार्थकत्वं सक्षणया वेदितव्यम् । अवयवावयविनोर- 
भेदविवक्षया वा । न च गात्रबाहुल्यविवक्षायां यथाश्रुतमेव समज्ञसम् ! सुख 
रिर इत्येकवचनप्रयोगविरोधात् । नु तत्रापि जात्येकवचनम्रहणे न कोऽपि विरोध 
इति चेक्किमनेन बकबन्धप्रयासेनेयलमतिग्रसङ्ेन । शिथिखायन्ते शिथिङानीवा- 
चरन्ति । जराजजरभावविषिष्टसधिवन्धतया कायेकरणसमथो न जायन्त इदयर्थ । 

कितु एका तृष्णा तरुणायते तरुणेवाचरति । वषिष्ठ जातेलयर्थं । जरया 
सर्वमप्येवं विशकलितं न त्ष्णेति महदेतदाश्चयमिति भाव. । उभयत्रापि 
"कठः क्यङ् सलोपश्च इति क्यड् । 'अङ्ृत्सार्वेधाठुकयोदीषे. इति दीधे. । 
शछोकाख्यमेतदानुष्भं दत्तम् । सक्षणं तुक्तम् ॥ 

निवृत्ता भोगेच्छा पुरूषवहुमानोऽपि गितः 
समानाः स्वर्याताः सपदि खददो जीवितसमाः। 

दानेर्यधुत्थानं घनतिमिररुद्धे च नयने 
अहो भढ; कायस्तदपि मरणापायचकितः ॥ ९ ॥ 

निकत्तेति । भोगेच्छा विषयायुस्णरहा निद्रत्ता निगता । अचर जरादूषणाभिनिः 
वेशपारवश्येनेत्थमुक्तम् ! तेन '्तृष्णेका तस्णायते' इयविरोध । पुरुष इति 
यो बहुमानः सन्मान सोऽपि गित. अपगत- । तस्प्रयोजकपोरुषायपायादिति 
भाव. । यद्रा पुरुषाणा बहुमान तत्कवेकसन्मान . सोऽपि गितः । पूर्वैवत्पुरुषा- 

११ यु. तन्नि. 
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हिना न वहु मन्यत इत्यं । इदानीं तादशगौरवालाभादिति भाव । अथ परेत- 

वान्धवशोचनापदेश्ेन खखापसदता सूचयन्नाह-जीवितस्तमा. प्राणतुस्याः 

सुहदो वन्धवश्च समानाः सवबहुमानाः सन्त सपदि संय एव । जराव 

सयाया. भरगिवेदर्थ. । ख्याता खय गता । निजसुङृतपाकेन पुण्यलोकं गता 

इयर्थः । जरादुर्दशापत््या बहुमानरहितोऽदं न यातो हीनजीचन इति भाव. । 

यद्र समाना सवयस जीवितसमा बन्धवश्च सपदि सद्य एव । दुरवस्थापत्तेः 

पूर्वमेवेति भाव । खयोताः रोकान्तरगता । न त्वहमियर्थं । 'खरव्य्य 

खगनाकचचिदिवत्रिदशाख्या ` इव्यमर । नल कंचित्कारं स्थीयताम्, किमनेना- 

मद्धलाशंसनेनेयत आदह--शनैः मन्दं यष्युस्थानं यच्चवष्टम्भनेनोत्थानम् ॥ 

प्राप्तमिति शेष. । पादपारल ८( व ) िघहनात्खयमुत्थाने सचारे वा शक्तिनो- 

सीलं । नत्वेतावन्माच्मेव, कितु नयने चश्चुषी च । प्रगृ्यत्वादसख अहो 

इत्यनेन सभ्यभाव. । घनं निबिडं यत्तिमिरं पाटराख्यनेत्ररोगनिरेषो वैयशाल्न- 

भ्रसिद्ध. । शतिमिर ध्वान्ते नेत्रामयेऽपि चः इति विश्वप्रकाशश्च । तेन रुद्ध 

निरुदश्यदग्रसारे । अर्थग्रहणासमर्थ जाते इयर्थं । अन्धकपह्ुजीवनाद्ररं मरण- 

मेवेति भाव । एतत्सवैमनर्थजात जराङ्ृतमेवेति हदयम् । तदपि तथापि मूढ 

्ञानहीन. कायो देह. मरणेन योऽपायो विष्ेषः । नाश इति यावत् । तस्मात् 

चकितः भीतः । भवतीति शेष । अत्र देदिधमे. तदुपाधो देहे उपचयते 1 अद्यो 

हृदकष्टदशायामपि नीविताश्चैव बरीयसी, न विज्ञनोदय इदयाश्वयमिखर्थः । 

एतदपि तृष्णाविरुसितमेवेति भाव. । रिखरिणी ॥ 

नन्वेतादशतृष्णासुदन्नय खास्मसुखानुभवतत्पराः केचन महान्त. सन्ति कि- 

मिलाशङ्खय सन्त्येवेति निगमयन् तस्या प्रथग्जनदुस्तरत्वयोतनायै महानदीत्वं 

रूपयति-- 

आरा नाम नदी मनोस्थजला तष्णातरगाक्रा 
रागभ्राहवती वितकंबिहगा धेयदुमध्वंसिनी 

मोदावतेखुदुस्तयतिगदहन प्रोत्तुङ्गचिन्तातटी 
तस्याः पारगता विद्युद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्व सः ॥ १०॥ 

आशेति । मृष्टात्रपानभोजनविचिच्राम्बरभूषणधारणषोडशवार्षिककामिनीसं- 

मोगादिगोचरमानस्न्यापारा मनोरथाः त एव जानि या. सा तथोक्ता । अग्रा- 

पयेव्वप्य्यषु प्राप्यमिकाषविज्ञेषा कष्णा ताभिरेव तरगेः कष्ोले. आङ्का सै. 

कुला । अभिमतवस्तुषु जदो याग. । उपलक्षणमेतद्षादीनाम् । तथा च रागदर- 

षादय एव ग्राहा नक्रादय यस्यां सन्तीति तथोक्ता । तत्तत दार्थङाभाखाभगोचराः 

वितकौः त.एव विहगा. कारण्डवादिपक्षिणो यथया सा तथोक्ता । मनसां नि- 

विकारत्वं घेर्य सत्खपि हेतुषु" इ्युक्तरक्षणं येयं तदेव हमः तं प्वंसयति उन्मुल- 
यतीति तथोक्ता । अज्ञानं मोदमेव तदृत्तयो दम्भदपादयो रक्ष्यन्ते ! तथा च 
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मोहा अज्ञानवत्तय एवावतौ जलश्रमा तै खदुस्रा स्ट तरितुमश्क्या अति. 
गहना । एकन दुर्विंभाव्यखामाव्यात, अन्यत्र दुरवगाहलाच्च इत्थमिति निर्णत 

न शक्यत इदयर्थ. । इष्टाधिगमजनितभ्यान चिन्ता । बहुविधलेऽपि चिन्तानां तट- 
द्रयरूपणोपयोगाथे द्विलं वक्ष्यते । तथा रोत्तुङ्गे अघ्युत्ते चिन्ते एव तटे यसा 
सा तथोक्ता । आशा नाम नैकविधादयायता तृष्णा । 'दशावस्था नैकविधादया. 

क्षा तृष्णापि चायताः इदयमर । नामेति प्रसिद्धो । आरति भ्रसिद्धेदर्थं । या 
नदी । वर्तत इति रेष । यत्तदोर्नियसबन्धात् तसया आश्ञानया- पार गता 1 
ज्ञानछठवेनेति भाव. । अतएव विष्युद्धमनसो निर्म॑लान्त करणा योगीश्वरा. महा- 

योगिन नन्दन्ति । ब्रह्मानन्दमनुभवन्तीदय्थं । अत. सर्वदा वृष्णातरणोपायो- 
न्वेषणीय श्रेयस्कामेनेति भाव । अच्र भ्रवादरूपेणाविच्छिन्नलसाम्यददायां 

नदीत्वम्, प्रतिकृतिखरूपनिरूयत्वसर्वैतोयुखसभ्रमत्वादिसाद्दयान्मनोरथेषु ज- 
ललम्, मजनोन्मज्नपारम्पर्येण विरामाभावसाघम्योत्तष्णासु तरङ्गत्वम्, दुष्ट- 
साभाव्येन अहिष्णुत्वसाम्याद्रागादिषु ग्राहम्, नानाविधगतिमत्वसाददयाद्वि- 
तर्केषु विहगत्वम्, स्थिरतरत्वखाभाव्याद्धेयै मत्वम्, निरन्तरं दुरन्तभ्रामकत्- 
साधम्यान्मोदेष आवर्वत्वम्, अगाधभावयोतकलसारूप्याचिन्तास्च तय्लं च 
रूपितमिलयवगन्तन्यम् । अतएव समस्तवस्तुवर्तिसावयवरूपकारुकार । वरत्त- 
सुक्तम् ॥ 

इति वैराग्यशतकन्याख्याने वृष्णादूपणं नाम अथम दशकम् । 

अथ विषयपरिदयागविडम्बना 

यदुत्तं योगिनस्तृष्णानदीं तीलं नन्दन्ति, तत्र विषयपरिलयागमन्तरा तद्- 
संभवादथ विषयपरिवयागविडम्बनोच्यते-अयेति । अथ तृष्णादूषणानन्तर् 
विषया्णा रूपादीनाम् । "रूप शब्दो गन्धरसस्पशोश्व विषया अमीः इदयमर । 
यद्रा खक्रचन्दनवनितादिभोग्यवस्तूनां परिवययागः सन्यास तस्य विडम्बना अयु- 
रणम् । अभिनय इति यावत् । उदयत इति रोष । ततप्रकारमेवाह दरामि -- 

न संसायोत्पन्न चरितमचुपदयामि कुशलं 
विपाकः पुण्यानां जनयति भय मै विश्वरातः 

महद्धि; पुण्योधेश्िरपरिग्रदीताश्च विषया 
महान्तो जायन्ते व्यसनमिव दातं विषयिणाम् ॥ १९ ॥ 

न संसारेति । संसारे अनादिभवपरम्परा्यां उत्पन्न उदितम् । फरोदेशै- 
नालुषितमिति यावत् 1 चरितं पुण्याचरणम् । (आदिकर्मणि क्त क्तरि चः इति 
कतरि क्त. । कुशं क्षेमकरं नाजुपद्यामि । नानुसंदधामीदय्थं । कुत एतद्वैपरी- 
लयमिलयाशङ्खय तत्राह--विपाक इति । पुण्यानां पुराकृतुकृताना विपाक. सपदूप- 
परिपाक विष्शतः तत्फर पराद्शत मे मम भयं जनयति उत्पादयति । तत्प- 
यांखोचने खपदां पुण्यव्ययरभ्यत्वेन विपद्ुपत्वाद्धयजनकमिदयर्थ. । अत ॒एवोत्तं 
कविकुरुसार्यभोमेन श्रीद्षैण --पूर्वपुण्यविभवव्ययरूढ्धाः संपदो विपद् एवः वि- 
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सृष्टा ° इति । अथवा पुण्यानां ज्योतिशेमादिसत्कर्मणां विपाकः स्रगोदिरूपफल- 

परिणाम विखरत पूर्वोत्तर पयोलोचयतों मे भयं जनयति । वीणे पुण्ये मदं. 

लोकं विशन्ति" इति भगवद्वचनात् । यावन्नियतकार खगेखखमनुभूय पुण्यक्षये 

सति पुनर्मयलोकग्रवेले महाविषादगभनिरयवासजन्मपरम्परादु खप्रभवत्वाद्भय- 

करत्वमिदयर्थ । अत. कुशटं न पद्यामीदयर्थं । एवं तत्फरुभूताना भोगानामप्य- 

न्थहेतुत्वमेवेयाह- महद्धि भूयिष्ठः पण्यौवे. पुण्यसंचयेहैतुभिः चिरपरिण्दीता- 

चिरकालमारभ्य सण्रहीता विषयाश्च भोगा अपि विषयिणा विषयासक्तना व्यसनं 

रिप्तम् । दु खमिति यावत् ! दातुमिव दात॒मेव । इवशब्दोऽत्रावधारणार्थकः । 
नतूतेक्षाभिव्यज्ञक । अन्यथाथौन्तरन्यासादिति वेदितव्यम् । महान्तं प्रवृद्धा 

जायन्ते भवन्ति । व्यसनप्रदानग्रबणेव एतद्रुद्धिः नान्यदानप्रबणेदर्थः । एवमेहि- 

कासुष्मिकभोगानामनिष्नुबन्धित्वात्तत्याग एव श्रेयानिति भाव । शिखरिणी ॥ 

अथ सर्वथा विषया परिदयाज्या इति वक्तु तेषा व्यवस्थितिमाह-- 

अवद्यं यातारथ्िस्तरमुषित्वापि विषया 
वियोगे को सेदस्त्यजति न जनो यत्सखयममुन | 

व्रजन्तः स्वातच्यादतुरुपरितापाय मनसः 

स्वयं व्यक्ता द्यते रामसखमनस्तं विदधति ॥ १२॥ 
अवद्यमिति । विषया भोगा चिरतर बहुकारं उषित्वापि स्थित्वापि । वसति. 

छुधोरिद्" इति इडागम. 'वचिखपि-- इदयादिना संप्रसारणम् । अवरय नियतम् , 
सिद्धमिति यावत् । यातारो गन्तार. आगमापायित्वेनास्थिरत्वात्रिवयानाद्- 
रेण पुरुष् यक्त्वा यातार एव । न तु परिचवयवशादयावज्ीर्वे स्थातार इदयर्थं । 
तदुक्तं भगवता-माघास्ण्शोस्तु कौन्तेय शीतोष्णषखदु"खंदा. । आगमापा- 
यिनोऽनिलयास्तास्ितिक्षख भारत ॥ यातेखेद् । अत. वियोगे विषयविरहे को 
मेदः को वा विशेष. । न कोऽपीलयर्थं । खकवरैकलयागे वा पुरूषकतेकलयागे वा 
तस जायमानत्वादिति भाव । तथाहि यत्. यस्मात्कारणात् जनो विषयासक्त 
पुमान् अमून् विषयान् खयं न यजति गुणान् ग्रहीत्वा न विश्ठजति । खयमेव 
लयजति चेत्त्िं तेन कृतार्थो भवतीति भावः । एतेन विषयकव्रैकलयगे तु न कृता- 
लमिति सूच्यते । ननु कुत एतद्रैषम्यमिलाशङ्ख तत्र ग्यवस्थामादह-खातचयात् 
कतात् । खाच्छन्यादिति यावत् । खतन्रः कतः इद्यनुशासनात् । नजन्त 
पुरुष विृजन्त सन्त । विषया इति रेष । मनसः अतुरुपरितापाय दुरन्त- 
सतापाय । भवन्तीति शेष. । अलयन्तदु खकारिणो भवन्तीयर्थः । खयं खेन 
कन्नो पुरुषेण यक्ता तुच्छलभावनया विखष्ट्वेत् तरिं एते विषयाः अनन्तं अप- 
रिच्छिन्न रामसुखं वृष्णोपशान्तिसुखम् । परमानन्दमिति यावत् ¦ विदधति कुर्वन्ति 
हिरवधारणे । तदुक्तम्-" यश्च कामसुखं लोके यच दिव्यं महःछुखम् । वृष्मा- 
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शम्चखयेते नात" षोडशी काम् ॥° इद्यतोऽनथौपादकविषयकर्तकलयागा- 
तपूवैमेव खयं तत्त्यागतत्परेण भवितव्यं श्रेयस्कामेनेति भाव. । दत्तं पू्यैवत् ॥ 

नय॒ कीदटग्विधा. पुरुषा विषयलयागसमथी इद्याकाह्वाया ज्ञानिन एव सम्या 
न तु मादा इदयाह- 

जह्यज्ञानविवेकनिर्मखुधियः कुर्वन्त्यहो दुष्करं 
यन्मुञ्चन्त्युपभोगभाञ्यपि धनान्येकान्ततो निःस्पदाः । 

संप्राप्तान्न पुरान संप्रति न च प्रास्ोदटपरलयया- 
त्वाज्छामान्नपरिथ्रदानपि परं व्यक्त न राक्ता वयम् ॥ १३५ 

ब्रह्यति । ब्रह्मज्ञानेन यो विवेक तत्त्वविचार तेन निभेखा निष्कलङ्का । अस- 
भावनादिरहितेति यावत् । साधी येपाते । ज्ञानवन्त इ्यर्थं । दुष्कर कठतै- 
मशक्य कवैन्ति । अहो इद्याश्व्य । कि तदु्करमिव्याह--ययस्मात उपभोगं 
भजन्तीत्युपभोगमान्ञि । खक्चन्दनादिभोगसाधनत्वेनानुभूयमानान्यपीदयर्थः । 
धनानि वित्तानि नि स्प्रहा निरीहा. सन्त एकान्तत नितान्तम् । निरवरोप- 
मिति यावत् । मुज्चन्ति विखजन्ति । इदमेवातिदुष्करमदयन्ताश्व्यं चेदर्थं । चयं 
अस्मद्धिधा अज्ञानिनस्तु पुरा पुरातनकाटे न सप्राप्तान् नाधिगतान् सप्रति इदानी 
वरतमानकालेऽपि प्राप्तो वा भविध्यत्कालरामेऽपि वा न दटग्रययान् न इढवि- 

-श्वासान् । अविश्वस्नीयानिति यावत् । कारत्रयेऽप्यसभाव्यमानानिद्यर्थ. । 
श्रयययोऽघीनश्पथज्ञानविश्वासहेतुषु" इयमर । कितु वाञ्छामान्रपरिपहान् । 
मनोरथमाच्रसगरहीतान् । मनोव्यापारमात्रगोचरीकृतानपीलयर्थ. । अनुभूयमानास्ु 
किमुतेति भाव । विषयानिति शेषः । द्यतु पर अयन्त न शक्ता असमथः । 
अतस्त एव धन्या इति भावः । शशक वृष इद्यादिना ठसुन्. । विषयपरियगे 
ब्रह्मज्ञानमेव सुख्यसाधनम्, अतस्तत्सपादनेन तत्परिदयागोऽवर्यं कर्तव्य इति 
फलितार्थ । दादृर्विक्ीडितम् ॥ 

उक्तमेवाथं भक्यन्तरेणाह-- 

धन्यानां गिरिकन्दरेषु वसतां ज्योतिः परं ध्यायता 
मानन्दाश्चुकणान्पिवन्ति शक्ना निःशङ्कमङ्धखयाः । 

अस्माक ठु मनोरथोपरचितप्रासाद्वापीतर- 
ऋीडाकाननकेलिकोतुकज्ञपामायुः परं क्षीयते ॥ १७ ॥ 

धन्यानामिति । गिरिकन्दरेषु गिरिगहरेषु । दरी तु कन्दये वा घी इदय- 
मर । वसता विविक्ततया वर्तमानानाम् । विविक्तसेवी खप्वाश्ची इति वचनादिति 
भाव । तथा परं ज्योतिः परं ब्रह्म ध्यायतां धन्यानां पुण्यशालिनाम् । कृती 
पुण्यवान्धन्य." इदययमरः । आनन्देन ये अश्चुक्रणा. बाष्पचिन्द्व तान् निःश 
तेपा तप प्र्ान्तलानिर्भयं य॒था तथा । अङ्के शेरत इद्यदेशयाः उल्सङ्गवर्तिनः । 
(अधिकरणे शेते. इदयच्प्रयय. । शकुना. पक्षिण. पिबन्ति । कितु मनोरथेन 
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वाञ्छामात्रेण उपरचिताः या प्रासादेषु दम्य वापीतटेष् अल्पसरस्तीरेषु कोडा- 
काननेषु उदानेष्ु च केटयो विहारा ताघु कोतुकज्षां ओत्सुक्यभाजां अस्माकं 
आयु पर आयुरेव क्षीयते नदयति । दुकेभविषयचिन्तातत्परे इथा कारो यापितः, 
न तु तद्रह्यज्ञानं सपादितम्, अतो वयमपि तथा न धन्या इति भाव ॥ 

अथ कश्यचिद्धिषयाभिभूतसख निर्वदनवचनमभिनीयाह- 

भिक्षादरन तदपि नीरसमेकवारं 
रय्या च भूः परिजनो निजदेहमात्रम् । 

वदं विकश्शीणैशतखण्डमयी च कन्था 
हा हा तथापि विषया न परिल्यजन्ति ॥ १५॥ 

भिक्षाशनमिति । भिक्षा । भैक्षमिदर्थ. । अशनं आदार । तदपि भिक्षान्ना- 

दानमपि नीरस मधुराम्खादिरसदीनम् ! तदप्येकव।रम् । न तु द्वि्निवारमिलर्थ. । 

दाय्या रायनीय च भू \ साप्यास्तरणादिरहितेति भाव । परिजन सेवकजनः 

निजदेहमात्रं खस्य खयमेव परिजन । नतु कथिदन्योऽस्तीदयर्थ. । वच आच्छा- 

दनं च विरीणौ शतखण्डमयी विषेण जीण एकचीवरशकटनिर्भिता कन्था । 

तथापि ईदकष्टदश्ायाम्पि विषया. भोगवाज्छाः न परियजन्ति न विख्जस्ति । 

मामिति रेष । हा हेति विषादविसयातिशयाभिनिवेदनाथौ द्विरुकि- । पापिष्ठ 
इमे विषया हतमेव घ्नन्तीति भाव । अत्र विषयपरिल्यागकारणसामभ्यां सयां 

कायोवुदयाद्विशेषोक्तिरटंकार --^तत्सामग्यामतुत्तिर्विशेषोक्तिर्निगद्यतेः इति, 

लक्षणात् । वसन्ततिरुका ॥ 

अथ विपयाणा कामिनीप्राघान्यात्तदूषणाभावे तत्परियागो न सुकर इति 

मनसि निधाय ता दृषयति- 

स्तनो मांसग्रन्थी कनककरुशाविस्थुपमितो 
मुखं च्छेष्पागारं तदपि च राशाङ्केन तुलितम् । 

खवन्मू्द्धिन्नं करिवरशिरःस्पधिं जघनं 
मुर्निन्यं रूपं कविजनविरोषेभुर कृतम् ॥ १६॥ 

सनाविति । सनौ कुचौ मासम्रन्थी मासपिण्डो, तथापि कनककर्श्चाविति 
अनध्यैहीरमयङुम्भाविति उपमितौ । उपमाविषयीकृतकनककलशशकल्पत्वेनोपव- 
णिताविदयर्थः । मुखं वक्र तु शेष्मागारं कफरखादन्तमखादिस्थानम् , तदपि रच्ा- 
डेन सुधारसमयेन चन्द्रेण तुतं समीकृतम् । तत्तुल्यत्वेनोपवर्णितमिदयर्थ. । अन्न 
त॒र्ितशम्दस सादद्यवाचित्वात्तयोगेऽपि न वुल्याथैरतुलोपमाभ्याम्- इति 
तृतीयाप्रतिषेध । अत्र सूये सदशवाचिन एव प्रहणादिति । जघनं करिपुरोभागस्तु । 
पश्वान्नितम्ब सघ्रीकव्या छ्ीवे तु जघनं पुर ` इदयमर. । घखवता मदनसदनदा. 
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व्यीभावाद्रवता मूत्रेण छितं अद्रंम् । अपविच्रमिदयर्थं । तदपि करिवररिर स्पध 
मदजलर्परिष्तिछाघ्यगजेन्द्रकुम्भस्थरसद्यमित्युपवर्णितमिति भाव । अतः 
मुहुः पौन पुन्येन निन्यं म्रन्भ्याद्याकारेण जुगुप्खं रूपं स्तनायवयवखरूपम् । 
कामिन्या इति रेष । कविजनविशेषे तत्तद्विसोषकल्पनाचतुरकवीश्वरेः गुरु 
कृतं कनककरुद्ादिसाददयवर्णनेन त्रेषीकृतम् । कविजनवाब्याच्रसारमेवेतद्रूपम्, 
न तु खतःसिद्धसारवदिति भाव. । अत्र मासम्रन्थित्वेन सनयो मदैनानदै- 
लम्, शेष्मागारप्वेन सुखस्य चुम्बनाययोग्यत्वम्, खवन्मू्र्धिन्नत्वेन जघनस 
हेयतया सभोगापा्त्वं च सूचितम् । एतत्कृत एव कामिनीना संमोगास्पद्- 
त्वेनाभिमतम् । इदमेवेत्थं जुगुप्सितत्वेन दूषित चेति किमन्यत्कामिन्या नो- 
गयोग्यमस्तीति -सेकतात्मयेम् ¦ तदुक्तम्ू--दासोऽस्थिखदरेनमक्षियुग्ममल्यु- 
ज्वरं तत्कट्पं वक्षाया । स्तनौ च पीनौ पिरिताखपिण्डौ स्थानान्तरे कि नर 
को न योषित् ॥` इति रिखरिणी ॥ 

अथक. परमेश्वर एवैकान्ततोऽनुरदो विरक्तश्च । अन्यस्तु तथाननुरक्तत्वाद्- 
विरक्तत्वाच परिष्िष्ट एवेयाह- 

एको सभिषु सजते प्रियतमादेहाधेदारी दये 
नीरागेषु जनो विभुक्तरलनासज्गो न यस्मात्परः । 

डुवौरस्मरबाणपच्गविषव्याविद्धमुग्धो जनः 
देषः कामविडम्बितान्न विषयान्भोक्तुं न मोक श्चमा; ॥१७॥ 

एक इति । प्रियतमायाः पर्वया देहस शरीरस अधं अयमागम् } "अबे 
नपुसकम्ः इति समास । तद्धरतीति तथोक्त । महाकायुकतया क्षणमात्रमपि 
विष्छेषस्यासहिष्णुत्वाचिजदेदवामागेपरिङ्कप्तमियतम इदयर्थः । ् वामाधेधारी इति 

पाठ । एक एव हरो रागिषु अनुरक्तेणु । कामुकेष्वियर्थं । राजते अप्रतिनिधि- 
लेन प्रकाक्षते । ताद्शकाञ्ुकान्तरस्याचुपरभ्यमानत्वादिति भावः । तथा नीरा- 
गेषु विरक्तेषु अपि वियुक्त यक्त रखुटनासङ्खो योषिदासक्तिरयैन स तथोक्ता जन 

वैराग्यपुरुषो यस्माद्धरात् परोऽन्यो नासि । तपश्वरणसमये मदनदहनादिना 
तादृग्वेराग्यप्रकटनात्तथाविधविर्तो न कधिदस्तीयथै. । कितु दुवौरा निवार- 
यितुमर्क्या स्मरवाणा एव पन्नगा सपो तेषा विषेण गरलेन तत्सदडेन व्या- 

मोहेन च व्याविद्ध व्याक्षिप्त अतएव सुग्धो मूढो निध्ेष्टश्च शेषः अवरिष्ट जन 
कामेन मन्मथेन हेतुना विडम्बितान् अचुष्तान् । खीकृतानिति यावत् । विषयान् 
स्रीसंभोगादीन् भोक्त अनुभवितुं वा मोक्तुं यक्त वा न क्षमः । तादगनुरागवि- 

रागोत्कषाभावात्तथाविधभोगदयागयोरसमर्थं इये. । कठैमकठैमन्यथाकवुं सम- 
थं परमेश्वर एक एवाचुरक्तेषु विरक्तेषु च परा काष्ठा प्राप्त । तदन्यः सर्वाऽप्यु- 
भयश्रष्ट एवेति मावः । सरबाणपन्नगेत्र रूपकारुकार- । शादृलविक्रौडितम् ॥ 



१२२ युभाषिततिर्यां 

अथ विषयदोषपरिक्ननेऽप्यदयागे कारणमाद-- 

अजानन्दाहात्म्यं पततु शरमस्तीवदहने 
स मीनोऽप्यज्ञानाद्रडिद्रयुतमश्चातु पिरितम् | 

विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपजारख्जटिखा- 
न्न मुञ्चामः कामानहह गहनो मोहमहिमा ॥ १८ ॥ 

अजानचिति । शरभः पतङ्ग दह्यतेऽनेनेति दाह तस अलत्मन. खभा- 
वख भावः दाहात्म्यम् । भस्मीकरणखामाव्यमिलर्थं । (आत्मा देहे तौ जीवे 
सखभावे परमात्मनि" इति विश्व. । अजानन् अनवदुध्यन् तीव्रदहने जाज्वल्य- 
मानाभौ पततु प्रविशतु । तत्र भस्मीभवलिदयर्थं । सभावनाया ठोर् 1 तथास 
प्रसिद्धो मीनो मःस्योऽपि अज्ञानात् आत्मविनाश्षकारणमेतदिलखयविवेकात् बडि- 
शयुत मत्यवेवनसदानितम् । अयोमयवक्रकण्टकाम्रस्यूतमिलर्थ. । पिद्ित 
मास अश्चातु भक्षयतु । आमिषलोमात्कण्टकरूगनेन गरनिरोधात्् सोऽपि 
प्रियतामिदयर्थ. । नात्रानयोरपराध । नाज्ञानमपराध्यति । "पतङ्गमातङ्गकुरन्न- 

भङ्गमीना हता. पन्चभिरेव पचः इति च न्यायादिति भावः) बडिश्च मत्वे. 
धनम्, "पिशित तरसं मासम्" इति चामर । कितिदासिन् लोके विजान- 
न्तोऽपि विनिपातदहेतव इति विवेकवन्तोस्प्येते व्यं विपजाङले आपतरम्प- 
राभि जरिखान्प्रथितान् । उपद्रवहेतूनपीदयर्थं । पचादित्वान्मत्वर्थाीय- अच्पर- 
यय. । कामान् विषयान् न सुश्चाम न यजामः । विषयसरूपपरिज्ञानेऽय- 
मु्चतामस्माके एवापराध इति भाव । शो मुचादीनाम्" इति जुमागम । वि- 
चायेमाणे नास्ाकमप्यपराधः प्रबलतरकारणसद्धावादियाह--मोहख अज्ञान- 
सय महिमा माहास्म्यं गदनो दुर्विज्ञेय अधटितवटनापटुतराविदयाविलासमटिभ्ना 
लोको जनः अविदहितमपि करेति, अतो नासाकमपयध इति भावः । शिखरिणी ॥ 

अज्ञानमहिश्नैव सुखाभावेष्वप्यन्नपानादिविषये सुखबु्दि करोतीयाद- 

त्रषा दुष्यल्यास्ये पिवति सिरं शीतमधुरं 
छु घातैः शास्यन्न कवख्यति मांसादिकलितम् । 

प्रदीपे कामाग्नौ खदढतरमालिङ्गत्ति वधूं 
म्रतीकारं व्याधेः सुखमिति बिपयस्यति जनः ॥ १९ ॥ 

तृषेति । तृषा वरष्णया आसे वक्रे शुभ्यति शोषं प्राप्रोति सति । शीतं च 
तन्मधुरं चेति विशेषणयोरपि मिथो विशेषणविशेष्यभावाविवक्षायाभ् “विशेषणं 
विशेष्येण बहुलम्” इति समास ¦ शैयगुणयुक्तं संतापदहर चेद्र्थः । “शीतलीक्रि 
यते तापो येन तन्मधुरं स्तम्” इति लक्षणात् 1 यद्वा मधुरं शकरापानक्वन्मा- 
घुयसंयुक्तं सलिलं उद्कं पिवति । तथा श्चुषातं बुभुक्षापीडितः सन् माक्चादिना । 
मासघरतपयोदध्यादिव्यज्ञनद्रव्येणेदर्थः । करठितं रुचिरम् । खादृङृतमिदयर्थः । 
शाल्यन्न क्वरयति मुद्ध! तथा कामापनौ मदनद्हने प्रदीप प्रज्वक्ति सति। मन्मथो 



३. वैराग्यरातकम् । १२६३ 

द्रके सतीदयर्थं । सुदृढतर अतिगाढ वधं न्नियं आलिङ्गति आश्छिष्यति । अतः 
व्याधे छत्तृष्णादिरूपामयख प्रतीकारम् । तदुप्चान्तिकराचपानाटिङ्गनरूपौषध- 
सेवनरूपप्रतिक्रियामिदयर्थं । सुखं भोग इति जन विपर्यस्यति विपर्यसतवुर्दि 
प्राप्रोति न तु तत्त्वं जानातीदयर्थं । अतसिसद्वहो विपर्यासः । अर्यच अक्ञान- 
दुविलास एवेति भाव । व्रततं पूवैवत् ॥ 

एवं तावदज्ञो जन ससारविषयासक्त्या बद्धो भवति, ज्ञानी तु सर्वसङ्ग 
परिलयज्य कृतकृल्यो भवतीति निगमयति- 

वङ्ग वैद्य खतः सतामभिमताः संख्यातिगाः संपदः 
कल्याणी दयिता वयश्च नवमिलयन्ञानमूढो जनः । 

मत्वा विश्वमनश्वरं निविशते संसारकारागरहे 
संददय क्षणभङ्करं वदखिदं धन्यस्तु संन्यस्यति ॥ २० ॥ 

ठज्गमिति । वेदम प्रासादादि तुङ्गं उन्नतम् । सताः पुत्राः सता साधूना 
बिदुषा अभिमता इष्टाः । संप्राप्तवि्याविनयादिगुणा इयर्थः । “मतिदुद्धि-- 
इत्यादिना वर्तमानार्थं क्त । अत एव ^क्तसय च व्वमाने' इति षष्ठी विधानात् षष्ठी 
न समस्यते इति वक्तव्यमिति समासनिषेध. । संपद् धनधान्यादिद्रव्यसम्रद्धय- 
संख्यातिगा अस्ख्येया । अपरिमिता इव्यर्थः । दयिता प्रियतमा कल्याणी 
आनुकूल्यादिगुणसपन्ा । तदुक्तम्-“अुकूखा विमखङ्गीं कुर्जां शला खदी- 
ठसंपन्नाम् । पच्चखकारा भाया पुरुष युण्योदयाछमते ॥° वयश्च नवम् । नूत्न 
योवनमिदय्थैः । चवय पक्षिणि बाल्यादौः इयमरः । इत्येवमज्ञानेन मोहेन मूढो 
विवेकद्यून्यो जन विश्वं शृहापदयवित्तदारादिग्रपञ्चं अनश्वरं दाश्वतं मला आरोच्य 
ससार एव काराग्रह बन्दिगरहं तत्र निविशते श्रविश्यति 1 तदासक्तो भवतीलर्थं । 
नतु तघ्यानर्थमूख्त्वं जानातीति भाव । नेर्विंश.* इ्यत्मनेप्दम् । अतिसंक- 

टतया परमनिवेन्धहेतुलात्व॑सारस्य कारागरहलरूप्रणम् । "कारा स्याद्रन्धनाख्यः" 
इलयमर । धन्यस्तु ज्ञानी । तशब्द ॒पूर्वस्मद्रैरक्षण्यं योतयति । तदेवाह- 
तदखिलं वेदमायेषप्रपच्चं क्षणभङ्खरं अशाश्वतं संदद्य सम्यगालेक्य । संपूवा- 
टुशे क्ट्वा ल्यबादेश । सन्यखति न तत्रासक्तो भवति । किंतु विरक्तो भव- 
तीति भाव. । अत ज्ञानेन सवोनर्थमूरमज्ञानं निरस्य कतक्ृत्येन भवितव्यमिति 
तात्पर्थम् । शादूरविकीडितम् ॥ 

इति वैराग्यशतकव्याख्याने विषयपरिलयागविडम्बना नाम द्वितीय दशकम् । 

अथ यान्नदैन्यदूषणम् । 

अथ याजादेन्यदृषणमारभते--अच्रायमभिप्राय --विषयाणा धाज्वदेन्यप्र- 
दः | ॥। दू 

योजनलाद्विपयपरिदयागविडम्बनानन्तर्थैणेतत्प्रयोज्य याञ्याजनितदेन्यमपि दृष 

णीयमेवेति । अतस्तस््रसन्नानन्तरमेतद्ूषयिुमारभते दीनेद्यादि्छोकदशकेन-- 



१२४ सुभाषिततरिशयां 

दीना दीनैः सदैव शिद्युकेराङृण्जीणीस्वस 
कोशद्धिः श्चुधितेर्निरन्नविधुर खदया न चेद्वेिनी । 

याच्जाभङ्गभयेन गदरदगरद्ुख्यद्विखीनाक्षरं 
को देहीति वदेत्स्वदग्धजटश्स्याथं मनस्वी पुमाम् ॥ २९ ॥ 

दीनेति । दीना दरिद्रा अतएव दीनानि शोभादीनानि सुखानि येषां तेः । 
कुतः । क्ोश्षद्धि सुद्धि । तत्कुतः । श्धितैः संजातक्चुधेः । बुभुक्षितेरिर्थः । 
करधाराब्दोऽप्यावन्तः तस्मात् । (तदख संजातं तारकादिभ्य इतच्" इतीत- 

च्प्रययः । तारकादिराकृतिगणः । श्चुदिति दकारान्तपक्षे वु श्षुधं प्राप्तैः श्ुधितैः 
छ्रधातुरः । कर्तरि क्तः 1 वसतिष्चुधोर्र' इतीडागमः । रिद्युकैः अलन्तबा- 
रकरै. । अल्पारथै कप्रययः । सदा सर्वदैव आकृष्टं अन्नपानादियाल्यपूैकं 
आक्षिप्तं जीणौम्बरं विक्षीर्णवच् यसाः सा तथा । निरता अन्नरपानरहिता अतएव 
विधुरा विहृखा । निरन्ा च सा विधुरा चेति विशेषणसमासः! अन्नाभावात्क- 
रजी वनेयर्थः । "विधुरः पर्यवेते स्यात्कष्टविष्िष्टयोरपि' इति विश्वः । गेहिनी 
गृहिणी दद्या दृष्टिगोचर न चेत् न यायदि तर्द मनखी सुमेधाः धेयेशाटी । 
प्ररोसा्यां विनिः । कः पुमान् याज्ाभङ्गाद्यद्भयं तेन गट्दो दीनखरः । अयुकर- 
णदष्दोऽयम् । यो गलः कण्ठः त्र त्रुव्यन्ति शकरीभवन्ति अतएव विरीनानि 
अनुचारितप्रायाणि अक्षराणि वणाः यस्मिन्कर्मणि तयथा तथा खसय दग्धः 
टो यो जठरः उदरं तायं । त्पूरणार्थमिदय्थैः । "अर्थे कृते च शब्दौ द्रौ 
तादर््यैव्ययसंज्ितौः इयमरः । दग्धशब्दोऽत्र निर्वेदाभियोतकः ! यथोक्तं सुरे- 

श्वरवा्तिके-“अख दग्योद्रसाथ किं न कुर्वन्यसांप्रतम्ः इति । देदीति वदे- 
त् ब्रूयात् । न कोऽपीलर्थः । तसाः दद्यलादीदगवस्थापन्नो भवति, अतोऽन 
थमूरलात्तत्परियागोऽवर्यं कर्तव्य इति भावः । सादूविक्रीडितम् ॥ 

इदानीं दैन्यार्थमूकं जठरे निन्दति- 

अभिमतमदामानश्रम्थिप्रभेदपेयसीः 

गुरुतरगुणग्रामाम्भोजस्फुरोञ्ञ्वट चन्द्रिका । 
विपुरुविरसटजावदह्टीवितानकुटारिका 

जठरपिठरी दुष्पूरेयं करोति विडम्बनम् ॥ २२॥ 

अभमिमतेति । अभिमत. कीतिंग्रतिष्टवहल्वादिष्टः यो महामानम्रन्थिः गरिष्ठा- 
भिमानम्रन्थिः तस प्रभेदे विष्छेषणे परीयसी समर्थतरा । पटुशब्दादीयसुनि “उभि. 
तश्च" इति डीपू । गुरुतरा अतिशयेन वर्तमाना ये युणम्रामा गाम्मी्यपेयौदियुण- 
मणाः त एवाम्भोजानि तेषां स्फुटं यथा तथा उन्वलचद्िका पूर्णिमाकौमुदी । 
तत्ंकोचहेतुमूतेदयर्थः । विस्तृतं यथा तथा विलसल्काशमानं यछ्नावद्टी- 
षितान व्रीडार्ताविततिः तख कुठारिका परदः । तइ्च्छेदनसाधनभूतेलर्थः । दुषपू- 
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रा पूरयितुमश्क्या । प्रयहमन्नपानादिपूरितापि पयोघ्यभावादिति भावः । 
षद -‡ इलयादिना खल्प्रयय. । इयं जठरं उद्रमेव पिठरी कुण्डी । "पिठरः 
स्थाव्युखा कुण्डम्" इदयमर । गौरादित्वात् डप् । तथा च छष्णागृतसतवे- 
'जठरपिरठरीपूर्वये नर्तितासि" इति । विडम्बनं याज्चाकरणं करोति । यालादै- 
यमस्माभिरभिनाटयतीति भाव । एतश्यतिरेकेण दैन्यकारिणी न काप्यस्तीति 
भाव" । व्वद्टीकटोरकुटारिकाः इति पाठे निरिततरपरश्युरिदयर्थं । रूपकाटका- 
रः 1 दरिणीदृत्तम--“भवति हरिणी न्सौम्रो स्छो गो रसाम्बुधिविष्पैः इति 
लक्षणात् ॥ 

अथ मानिनसावहन्धुयाज्ायाः परमन्यत्र भिक्षाशनताप्पर्यण प्राणधारण- 

मियाद- 

पुण्ये त्रासे चने वा महति सितपरच्छन्नपाछ्ि कपालि 

ह्यादाय न्यायग्द्धिजहुतहुतथुग्धूमधूम्रोपकण्टे । 

द्वारं दारं प्रविष्टो बस्भुदरदरीपूरणाय श्ुघार्ता 
मानी प्राणैः सनाथो न पुनरनुदिनं तस्यक्षव्येषु दीनः ॥ २२॥ 

पुण्य इति । न्यायग् मीमासाशाखक्तप्रकारगर्भितं यथा तथा । यद्वा नीयन्ते 

ज्ञाप्यन्ते बुभुत्सिताथौ एभिरिति न्याया वेदशाखपुराणादय- ते गभ कक्षो येषां 

ते न्यायगभमौ- \ अधीताखिरुबिया इदय्थं । कक्षिध्रूणाभका गभो.“ इयमर । 

तथामूता द्विजा बराह्मणाः तै" हुता आज्यादिदविर्भिः खतपिता ये हुतथरुजोऽमयः 

तेषा धूमेन धू्र'णि कृष्णखोहितवणोनि उपकण्ठानि अन्तिकप्रदेशा यस्य तसन् । 

“धूम्रधूमछो कृष्णलोहिते", 'उपकण्ठान्तिकाभ्यणोभ्यम्रा अप्यभितोऽन्ययम्? इति 
चामर । अतएव पुण्ये पवित्रे महति विपुले च । विदोषणद्रयेन नि सकोच- 

संचारारहतवं सुच्यते । आमे अग्रहार बने अरण्ये वा । त्रापि वानप्रस्थादीनां 

विद्यमानत्वादिति भाव । सितपटेन श्वेतवच्ेण छन्ना परेषा दष्टिगोचरत्वामावार्थ- 

माच्छादिता । तथा विि्टाचारात् । पालि अध्रि. यखास्ताम् । पाटिषखयश्यङ्ख- 

पदि इति वैजयन्ती । कपाठि भिक्षादरणोचितश्चरावं आदाय हीतवा श्ुधातेः 

्त्पीडित. मानी अभिमानवान् । पुरुष इति रोष । उद्रमेव द्री गिरिगहर 

तस्या. पूरणाय । पूत्यैर्थभिय्थं । तादर्थ्य चतुर्थी । अथवा उदरं पूरयिठुमिलभर. । 

^तुमयौव्च भाववचनात्? इति चतुर्थी । द्वारं द्वारं प्रतिद्वारम् । शहमेधिनामिति 

लेप । “निदवीमप्पयो ° इति वीप्साया द्विरुक्ति । प्रविष्ट । भिक्ार्थमिलयर्थं । 

भ्रणे सनाथः सहितश्वेत् । भिक्षाश्षनेन श्राणधारणतत्पर स्याच्वेदियर्थं । वरं 

सनाविप्रयम् । देवाह वर प्रेष्ठ त्रिषु ्कीबं मनाकिप्रये' इत्यमर । दिनि दिने 

अनुदिनम् । प्रयदहमिदयर्थं । यथार्थऽन्ययीभाव । त॒ल्यङुल्येषु समानङुरेषु समा- 

नछुखोद्धवेषु । तन्मध्य इदयर्थः । दीन. पुन. दैन्यवाश्ेत् । न वरम् । बन्धुमध्ये या- 

ज्नादैन्यनीचजीवनाद्वर भिक्चाज्ेन प्राणधारणम् । ̂ न बन्धुमध्ये धनदहीनजीवचम्ः 
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इति वचनादिति भाव. । अन्न यद्यपि शयजन्दसून् श्म च मानिनो वर दयज- 
न्ति न त्वेकमयाचितव्रतम्" इति वचनान्मानिन. सर्वदायाचितत्वमेव सुद्य- 
चतम्, तथापि यदि श्चुधातुरत्वेन याज्याप्रदृत्ति स्यात्तदा कुत्रचिदपरिज्ञा तदेशे 
भरोत्रियगृहेषु कपारुभिक्षान्नभक्षणेनोदरपूरणं कतेव्यम् । नतु बन्धुजनयाज- 
्राणसकटेऽपि तसय परमनैच्यावहत्वादिति गूढाभिरधि. । खग्धरा ॥ 

अथ विरिष्टगल्यन्तराभाववितकंद्रारा दूषयति- 

गङ्गातरंगकणशीकसर्शीतटखानि 
विद्याधरध्युषितचारुशिखातलानि । 

स्थानानि किं हिमवतः प्रख्य गतानि 
यत्सावमानपर्पिण्डरता मयुष्याः ॥ २४ ॥ 

गङ्गेति । गङ्धातरेगाणां भागीरथीकष्टोटाना ये कणा निन्द्वः तेषा शीकरे. 
ग्रे प्रायः । अथवा कणा. स्थूलविन्दवः, शीकरा" सृष्ष्मा", तै शीतलानि 
रिहिराणि । “वनरीकर- इति वा पाठ । तथा सान्द्रा इयर्थ. । विद्याधरैः 
देवयोनिविशेषैः अध्युषितानि अधिष्ठितानि । गय्थौकर्मक- इद्यादिना वसे 
कसेणि क्त । 'वचिखपि- इद्यादिना संप्रसारणम् । अतएव चारूणि मनोह्- 

राणि शिकातलानि येषु तानि तथोक्तानि । विरोषणद्वयेनेतेन परमपवि्त्वं च 
सूच्यते । हिमवत हिमद्रे सबन्धीनि स्थानानि प्रान्तग्रदेशा प्रलयं गतानि. 
कि नष्टानि किम् । किशब्दोऽत्र वितकै । @कुत्साप्रश्चवितर्केषु क्षेपे किंशब्दः 
इष्यते" इति शाश्वत । नयु ऊत एवं विद्यमानेष्ववस्थानेषु विनाशो वितक्यैत 
दत्याशद्खय तत्र कारणमाह- यस्मात्कारणात् मनुष्या जना सावमानेषु 
याज्या तिरस्काराचरणपूर्वंकं दत्तेषु परपिण्डघु पराननेषु रता आसक्ता ! तार- 
क्परपिण्डाशनेन प्राणत्राणतत्परा जाता इदयर्थ । यदि स्थानानि न नद्येरन् 
तर्हिं जना ईदकष्टयाज्ञातत्परा न भवेरन् । तेषां नष्टत्वादेवेदग्दुरवस्थ पन्ना 
इति कृत्वा एव वितक्येत इति वाक्यार्थं । यद्रा गल्न्तयभावं प्रश्नद्वारा दृष- 
यति- गङ्गेति । किंशब्दोऽच्र परश्च । नन्वेव कुत प्रच्छयत इदयत आद-य- 
सत्कारणात् हे मनुष्या, सावमानपरपिण्डरता यूयम् । जाता इति रोषः । 
अत. प्रश्नस्यावकाश्च इति भाव । अन्यत्समानम् । एतेन दु्भगय(ज(परिशाचि- 
कामूषेन्यशनिं पातयित्वा गिरिपरिसरेषु सुखेन वतिंतव्यमिति सूचितम् । वस- 
न्ततिरुकाडृत्तम् ॥ 

इदानी पुनर्जीवनोपायान्तराभाव वितर्कंद्रारा दृषघयति- 

कि कन्वाः कन्दरेभ्यः प्ररयभुषगता निद्रया वा भिरिभ्यः 
प्रध्वस्ता वा तदभ्यः सरसफर्भ्रतो वस्कलिन्यश्च राखाः । 

वीक्ष्यन्ते यन्मुखानि प्रसभमपगतप्रश्रया्णां खानां 
दुःखाप्तस्वस्पवित्तस्मयपवनवसानतिंतभूकतानि ॥ २५ ॥ 
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किमिति ) कन्द्रेभ्य गुहाभ्य सकार्चात् कन्दाः कन्दमूलादिपदाथोः । 
्ुज्निवारणक्षमा इति भावः । प्रलयं बिना्म् । विराममिति यवत् । उपगताः 
ग्राप्ाः किम् । “जुगुष्साविराम- इव्यादिना पश्चमी । एवयुत्तरत्ापि । किशब्दो 
वितके । तथा गिरिभ्य सकाशात् निन्नंरा वा वाहाश्च वा उपशमकरा इति भाव. । 
्रलयसुपगता किमिति संबन्ध. । श्रवादयो निक्षरो क्षर. इयमरः । चवा खा- 
द्विकल्पोपमयोरेवा्थे च समुचये इति चामर" । तथा तस्भ्य वृक्षेभ्य" सकाशात् 
सरसानि माधुयेरसयुक्तानि फलानि बिभ्रतीति तथोक्ताः वत्कटिन्यः वल्करुवदय.। 
एतेन विद्धोषणद्रयेन खभोज्यवस्तुसमद्धलाच्छादनयोग्यते सूचिते ईइद्यवगन्त- 
व्यम् । शाखाश्च प्रध्वस्ता वा विनष्य किम् । अन्ययानामनेकार्थलात् । ननु वियमान- 

छन्दमूडादिष्वविद्यमानत्वं कुतो वितक्येत इति तत्राह--यत् यस्मात् प्रसभ अ- 
त्यन्तं अपगतम्रश्रयाणा विनयशन्याना खलानां दुरीश्ाना दुःखाप्तं अतिङ्करोेन 
आरक्तं तदपि खलत्पं यद्धित्त धनं तेन यः सयो गर्वं. स एव पवनः स्यः पवन 
इव तद्रश्षादानर्तिता चाटिताः भ्रुव एव रताः ्चुवो कता इव च येषां तानि । 
सविकाराणीलयर्थः । सयपवनेदयत्र अूरुता इलयत्र च उपमारूपकयो. साध- 
कबाधकृप्रमाणाभावात्संदेदसंकर. । सुखानि वीक्ष्यन्ते द्यन्ते । याचक्जनै- 
रिति रेष । कन्दमूखादीनां विनष्टवादिव जनेदुरीश्वरपरिचयौतत्परेभूयते जीव- 
नोपायार्थमतस्तदभाववितकैस्यावकाश्च इति भाव. । यद्रा जीवनोपायान्तरामावप्र- 
शचद्रारा निन्दति-कि कन्दा इति । किवारशब्दौ प्रश्ने । अत एवं प्रश्न. क्रियत 
इयत आह-यसरत्कारणाहुर्विनीतदुरीश्वरयुखान्यवलोक्यन्ते युष्माभिसतसाद- 
मावग्रश्नो युज्यत इति भाव- । शेषं समानम् 1 अन्रायमभिसंधिः । परमनेैच्या- 
वहं शाख्रनिषिद्ध च दुर्विनीतसेवनोपजीवनं परिदयक्तव्यम् । स्रग्धरा ॥ 

अथ खलानां युखानि दृद्यन्त इयनेन सूचितनिन्दा मकटयितु चिरकाल- 
दुरीशसेवापरिच्छिनसयय कस्यचितिर्वेदवचनमभिनीयाह- 

पुण्येमूंरखुफटेस्तथा प्रणयिनीं वृत्ति कुरुष्वाधुना 
भूदाय्यां नवपल्छवेरङकूपणेरत्तिष्ठ यावो वनम् । 

छ्ुद्वाणामविवेकगूढमनसां यत्रेश्वराणां सदा 
वित्तव्याधिविकारविहरुभिरां नामापि न शूयते ॥ २६ ॥ 

पण्येरिति। अघुना इदानी पुण्यैः पवि" मूरफलेः मूर" कन्दमूजै. फलः कद्- 
लीरसाटपनसादिफरेश्व । अपविन्ररक्तमूरुककलिद्ग फलटादिभक्षणनिषेधस्मरणास्पु- 
प्यैरित्युक्तम् । तथा अनिवोच्यतया । श्रिय प्रणयि नीम् इति पठे हे श्रिय सखे 
इयर्थः । प्रणयिनीं परमसुखावहतया प्रियतमाम् । विरिष्टकन्दमूखद्यदनस्यानरन- 
्रायलात्तस्ापि तपोनाश्नात् परमिति तपःप्येवसानलात्तस्य च तपसा कल्मषं 
न्तीति सकरकर्मनिवेर्तनद्रारा परसुखावहलादिति भावः। ग्रति जीविकाम् । व्वत्ति- 
सैतनजीवनेः 0 । कुरुष्व विधेहि । तथा अकृपणः अम्खानैः नवपक्छवैः सुचि 

१२. त्रि. 
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शय्यां च रष्व । अतः उत्तिष्ठ उत्थितो भव । विखम्बं मा कुर्विंदर्थः । वनं प्रति 

यावः गच्छावः । याखाव इदयर्थः । किमनेन नीचसेवनेनेति दोषः । व्त॑मानसा- 

मीष्ये वर्तमानघ्रयययः । श्यामो वनम्” इति न साधीयान्पाठः । गमने अभ्युच्रय- 

फरुमाह--यत्र वने क्षुद्राणां दीनानाम् । कुतः । अविवेकेन अज्ञानेन मूढानि 

कर्वव्याकर्दव्यविचारद्यून्यानि मनांसि येषां तेषां तथा सदा सर्वदा वित्तमेव व्याधिः 

सन्निपातादिरौगः तेन यो विक्रारः विपरीतभावः तेन विहृखा विकला । अवि- 

स्यष्टा इति यावत् । तथाभूता गिरः येषां तेषामीश्वराणां राज्ञां नामापि नामथेय- 

मपि न श्रयते नाकण्यैते । किमुत दरशनसेवनादिकथेति मावः । तस्मादेहिकामु 

्मिकफरटेशसंबन्धश्रूल्यं नीचसेवन परियञ्य सकलश्रेयःसंपाद्क् वेन वरज । 

वनवास एवावदयं कर्तव्य इति तात्पयेम् \ शादूटविकीडितम् ॥ 

अथ च पुनः सदयामपि निरवधिकनिरातङ्कजीवसाधनसामघ्यां कपणाः 

खका्पण्यमदलयजन्तः परयाज्यादेन्येन छ्खिदय न्ति, किं कतव्यमिलाह- 

फलं स्वेच्छाटस्यं प्रतिवनमखेदं क्षितिरुहां 
पयः स्थानेस्थाने रिरिरमघुरं पुण्यसरिताम् 

म्रदुस्पश्शौ रायया खुरखुखितकतापहवमयीं 
सहन्ते संतापं तदपि धनिनां द्वारि कपणाः ॥ २७ ॥ 

फलमिति । वनेवने अरतिवनम् । नत्वेकत्रेव ह्कप्तमिय्थः । अव्ययं विभ- 
त्ति इदयादिना यथार्थऽन्ययीमावः ¦ न विदयते खेदो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा 
तथा अखेदं अकिं खेच्छया खच्छन्देन भ्यं प्राप्यम् । न तु परप्रेप्यमिति 
भावः । क्षिं चेहन्वीति क्ितिरुदः । किप । तेषां कदरीरसार्पनसादितरूणां 
फलमस्तीति शेषः । उद्रपूरणपयाप्तमिति मावः । तथा स्थानेस्थाने अरतिस्थानम्। 
वीप्तायां द्विरुक्तिः । रिशिरमधुरम् \ व्याष्यातमेतत् "पिवति सछिरं शीत- 
मधुरम्" इत्र । पुण्यसरितां गङ्गागोदावयांदिपुण्यनदीनां पयः तीर्थम् । अस्ती- 
ति रषः । ल्लानपाना्यां बद्याभ्यन्तरपडग्रक्षालनद्वारा व्रष्णोपद्यान्तिकरमिति 
भावः । एतेनोभयेषामपि शाल्लतिद्ध॑परोपकारकत्वं सूचितम् । तद्क्तम्- 
"परोपकाराय फटन्ति बरक्षाः परोपकाराय वहन्ति नयः इति । तथ। मृदुः 
अकठिनः । कोमल इति यावत् । स्पर्शो यसाः सा । हंसतृखिकातस्पकस्पेयर्थः। 
कुतः । खुरुलितानि अतिकोमलानि यानि लतापष्ठवानि तन्मयी तस्परचुरा । 
तेनिर्भितेलर्थः । अथवा तन्मयी तद्विकारा 1 “निकाराथं मयद्र' ततो दीप् 
रथ्या चास्तीति दोषः । सुखखापोचितेति भावः । तदपि तथापि धनिनां 
धनाच्यानां द्वारि प्रतीहारप्रदेशे । खी द्वाद्वीरं प्रतीहारः इयमरः । कृपणां 
धनलिप्सापरतन्राः संताप तदनुवतनाद्यायासपरितापं सहन्ते गरष्य्ति । श्रेयो- 
िनां किं तत्रासाकं कतेन्यमिदयर्थः । अतः फल्लामसंबन्धश्ल्यां प्रत्युत बल- 
वदनिष्टजुबन्धिनीं दुरन्तसंतापकारिणीं परमकपेण्यकरणैजपामिदसुत्र च कीर्ति- 
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ग्रतिष्ठाभज्ञनीं याज्वादेन्यपरमनीचलादषणीं पापिष्टठामिमां दुरीश्वरद्वारा बहुबित- 
कादुराकारडाकिनी विवेकोच्राटनमन्नेणोत्सायानेकश्रेय संपादिका वनवासजी 

विका ध्रियमेव समाश्रयेद्रिद्वानिति तात्पयेम् । तदुक्तं श्रीमागवते--न्वीराणि 
कि पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षानो वाद्धिपा. पर्त सरितोऽप्यञ्चुष्यन् । 
शद्धा गृहा किमु न सन्ति महाचुभावा यसाद्धनन्ति यतयो धनदुर्मदान्धान् 
इति । शिखरिणी ॥ 

इदानी दुरीश्वरसेवनयाज्वादैन्यतत्परविषयाक्षिप्तचित्तनिन्दावशेन खस्य सिद्ध- 
वद्धा विश्रेयोदशा सूचयन्राह-~ 

ये वतन्ते धनपतिपुरः ्रार्थनादुःखभाजो 
ये चास्पत्व दधति विषयाक्षेपपयो्वुद्धेः 

तेषामन्तः स्फुरितहसितं वासराणि सरेयं 
ध्यानच्छेदे रिखरिक्हर्ावराय्यानिषण्णः ॥ २८ ॥ 

य॒ इति । धनगते. धनाब्य्य पुर. अगे प्रार्थनादु ख याञ्नादेन्यं भजन्तीति 
तथोक्ताः सन्त । (भजो णि. । ये पुरुषा वर्तन्ते । तथा ये च पुरुषा विषया- 
्षेपे भोगसम्रहे प्याप्ता तावन्मात्र एव पयेवसिता न तु तत््वविचार इद्यर्थं । 
तादशी या बुद्धिः तस्या । भयेस्त- इति पाठे विषयाक्षेपेण भोगसक्तपा 
पयैसता विपरीता । यद्रा विषयाक्षेपेण विषयकृतोपष्टवेन पयेस्ता विक्षिप्ता या 
बुद्धि" तस्या हेतो अत्पत्वं नीचत्वं दधति तेषा पुरुषाणा वासराणि दिवसान् । 
तदलुभूतदुर्दिनानीर्थ. । “वा तु ्खीबे दिवसवासरौ इयमर. । अभिमतदेव- 
तायां चित्तस्थिरीकरण ध्यानं तस्य च्छेदे अवसाने । बह्यध्यानन्युत्थानंसमय 
इयर्थ. । शिखरिकुहरे गिरिगहरे यो म्रावा पाषाणः स्त एवं श्या तस्या 
निषण्ण । विश्रमाथे शयित. सन्निदयर्थः । अन्तः अन्त करण एव स्फुरितं 
समुत्पन्न हसितं हासो यस्मिन् कर्मणि तद्यथा तथा तदानी तेषामपदास्त्वात्त- 
द्मुभावत्वेनोत्पन्नहासगर्भितमिदयर्थं । स्मरेयम् । (सस्शा दष्टिचिन्ताया. 
स्खतिबीजसख बोधका.” इति वचनाक्ुतधिचिन्तावश्चाद्ृष्टिवक्चाद्रा ससुद्धद्धसस्का- 
रस्तदीयदुर्दिनानि स्तिविषयाणि कुयोमिलय्थं । ववासराणा स्मरेयम्' इति 
पाठः । तथा, .अधीगर्थदयेशा कर्मणि इति कर्मणि षष्टी । अवीगथोना च 
रोषाधिकारात् । अरोषत्वविवक्षाया तु द्वितीयेव सयते । संभावनायाुत्तमपु- 

रुषैकवचनम् । यथादं याज्चादु खाभिसतप्तविषयाक्षिप्तचित्तजनदुद॑शादशेनात्सं- 
जातनिर्वेद केनवचिद्धाग्योदयेन परमेश्वराचग्रहीत. तग्यानव्युत्थाने तदीयदुर्दिन- 
स्रणतत्परो भवेयं तथा विवेकिभिः श्रेयोऽथिभि. भवितव्यम् । न तु तद्रहुदशा- 
भाग्भिरिति गूढोपदेशस्तात्पयार्थविषयीकृत इदयवधेयम् । मन्दाक्रान्तावरृततम् ॥ 

अथ तृषणणाया यावताप्युपसंहाराभावाक्कि याजदेन्येनेदयादह-- 
ये संतोषनिरन्तरपरमुदितास्तेषां न भिन्न मुदो 

ये त्वन्ये धनदयुग्धसंकुरुधियस्तेषां न तृष्णा हता । 
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इत्थं कस्य. रतेः; कतः स॒ विधिना कीटक्पदं संपदां 
स्वात्मन्येव समाप्हेममरिमा मेरनै मे रोचते ॥ २९ ॥ 

य इति । ये पुर्मासः दैवाहटम्धेन वस्तुना जनितो मनोविखासः संतोष तेन 
निरन्तरं सततं प्रमुदिताः परितुश्ः। वप्ता इति यावत् तेषां सुदः आनन्दा न 
भिन्ना. । किंतु प्रब्रद्धा एवेर्थ. । तथा अन्ये इतरे ये पुमास धने ग्धा गाध्य- 

वती अत एव संकुरा धी येषा ते तथोक्ता तेषा तृष्णा वस्तुस्परह। न हता । न 

विरतेदय्थं । धनरोभ्येयत्ताभावादिद्यर्थं । इत्थम् । एवं व्यवस्थिते सतीति 
रोष. । स प्रसिद्धः संपदा रलादिसण्द्धीना तादगित्थमिति वक्तुमशक्यं पदं 
स्थानम् । अनिवौच्यधनसपदास्पदमिदर्थ. । तथा खात्मन्येव खस्मिननेव 
समाप्त, पर्यवसित. । नतु परोपकारपयाप्त इयर्थः । तादशो हेममहिमा काच्च- 
नसपत्तिर्यय तथोक्तो मेर विधिना ब्रह्मणा कस ते कस पुंस प्रयोजनाथ 
कृतो निर्मित. । निदयसतोषसपन्नानामनपेक्षितलादर्थदम्धानामपयाप्तवाचानु- 
पयोगादिति भाव । अतो निरर्थक्वादेव मह्यं न रोचते सुचिगोचरो न भवति । 
न संमत इद्यर्थ, । “रुच्यथाना प्रीयमाण ` इति चतुथा । तस्मात्स मेरुतुल्यध- 
नरामेऽपि तृष्णाधनपिचाच्या. संतोषाभावात्तस्प्रयुक्तयाजदेन्य विभ्रान्ति तत्त्व- 
विचारेण निरस संतु्टन्तःकरणे्भवितन्यमायुष्मद्धिरिति तात्परयम् । शादल- 
विक्रीडितम् ॥ 

तर्हिं कथं जीवनमिदयाशञ्ख तदुपायं सपरिकरं निवेदयन्निगमयति- 

भिक्चादारमदैन्यमप्रतिखुखं भीतिच्छिदं सर्वतो 
दुमौत्सर्यमदाभिमानमथन दुःखोघविष्वंसनम् । 

स्वैजान्वहमप्रयलसुरुमं साधुप्रियं पावन 
दांभोः सन्नमवायमक्चयनिधि शंसन्ति योगीश्वराः ॥ २० ॥ 

भिकषेति । योगीश्वरा परमार्थतक्त्वज्ना महायोगिन भिक्षाहार भक्षाशनं(करमे) न 
वियते याजा दैन्यं यसिसत्तथोक्तम् । देदीव्युचारणानन्तरमेव सद्ुदस्थेबेहुमानपू- 
वकं दीयमानत्वादिति भाव । यद्रा व्यावहारिकदैन्यसभवेऽपि पारमार्थिकदेन्याभा- 
वादिति भावः । न विद्यते प्रतिसुखं यख तत्तथोक्त खयमेव निरतिशयञखम्। न वु 
खख प्रतिभटभूतं सुवान्तरमस्तीयर्थ" । सर्वतः सर्व्॑ापि भीतिच्छिदं भयविना- 
शकम् । भिश्षादानतत्परखाङुतोभयललादिति भाव । दुशनां दु भावाना मात्स- 
यैमदाभिमानानां असहिष्णुत्वद पौहंकाराणा मथनं निरासक दु खौघविष्वं्नं 
सांसारिकाशेषवाधानिवर्वकम् । यद्रा दु खौषघख एकविदतिमहादुखसयुदायख 
विध्वंसनं विच्छेदकम् । एकर्विंरतिमहादु.खध्वंसरूपमोक्षनिदनमिदर्थः । भदय- 

न्तिकदुःखध्वंसो मोक्ष › इति वैरेषिकासार्फैकाश्च । अत्र यक्िचिद्रक्तव्यमस्ि 
विस्तरभयान्नोच्यते । सर्वत्र सर्वेष्वपि देरेषिदयथं । तत्रापि अन्वहं प्रतिदिनं 
तत्रापि चाभ्रयल्लं यलं विनैव सुरुभम् । सुखरभ्यमिदर्थ. । साधूनां अनदका- 
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रिणां भियं इष्टं पावनं पवित्रं शंभो. शिवस्य सवम् । वृप्िसाधनमिदयर्थः । “शो 
येन कपाख्पाणिपुटके भिक्षाटनं सेवते" इद्यनेनैवो्तत्वात् । यद्रा शंभोः सन्नम् । 
शभुभक्तिनिरतान्नसत्रमिदयर्थः । खण्डमण्डलादिपतिसत्नं तु नश्वरम् । इदंतु 
सकङ्मुवनाधीश्वरपवर्तितत्वाच्छाश्वतमिति भाव । अत एवावा्यं न केनापि 
निवारयितु शक्यम् । अक्षयनिधि अविनारिनिधानं च । निलयोपयोगेऽप्यक्षय- 
मिति भाव । सन्ति कथयन्ति । अनुभवसिद्धलादिर्थं वर्णयन्तीदय्थं । 
अतोऽनर्थपरम्पराजनितदैन्यं याव्वादैन्यं विहायोक्तरीया समस्तसद्धणविचिच्ं 
रंमुसच्च समाक्रयणीयमिति भाव । दत्तं पूर्ववत् ॥ 

इति वेराग्यशतकव्याख्याने याजदैन्यदृषणं नाम तृतीयं दश्चकम् । 

अथ भोगास्थेयवर्णनम् । 

अथ भोगानामस्थेयाकथने याजदैन्यमदूषितप्रायमेवेति मनसि निधाय तदृष - 

णानन्तरं मोगास्थैथमाद-- 

भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते दपाराद्धयं 
माने दन्यभय बहे रिपुभयं रूपे जराया भयम् । 

दराखरे वादिभयं गुणे खलभयं काये कतान्ताद्धयं 
सवे वस्तु भयान्वितं मुवि चणां वैराग्यमेवाभयम् ॥ ३१ ॥ 

भोग इति । भोगे खक्चन्दनवनितासंभोगसुखानुभवे । “भोग उखे छयादिग- 
ताचहेश्वे फणकाययो.” इत्यमरः । रोगात् वातपित्ता्यामयाद्धयम् । अस्तीति 
रोषः । तस्य तदन्तरायलादिति भाव । कुरे सद्रंशे च्युते. आचारश्रंशात् भयम् । 
तस्यास्तदभ्रतिष्ठावहत्वादिति भाव- ! अथवा च्युते" संतानविच्छेदात् भयम्। तखाः 
सप्रदायोपहतिहेठ॒त्वादिति नावः । वित्ते दव्यसमद्धौ दृपाखात् राज्ञो भयम् । 
तस तदपहवरेत्वादिति भाव. । मने अभिमाने दैन्यात् कारपैण्यात् भयम् ! तस्य 
तद्धन हेतुत्वादिति भाव" । बरे सामर्थ्ये रिपोः शत्रोः भयम् । तख तदमनशीर- 
त्वादिति भावः । रूपे सौन्दर्ये जराया वाधैकावस्थाया भयम् । तस्यास्तद्विखोपि- 
त्वादिति भावः । शाघ्े वैदान्तादिशाच्रकरपि वादिभ्य शुष्कतकंकरटकण्टकेभ्यो 
भयम् । तेषा तदपरोक्षकत्वादिति भावः । गुणे विद्याविनयादिगुणगणे खात् । 
दुजनात् भयम् । तख तदषकत्वादिति भाव. । काये देहे कृतान्तात् यमात् भयम्। 

तदन्तकरत्वादिति भावः \ "कायो देह. छ्ीबर्पुंसो ›, (छृतान्तौ यमसिद्धान्तौः 
इदयमर । स्वैत्र भीत्राथोनां भयहेतु. इदयपादानत्वात् पश्चमी । अत भुवि टरा 
संबन्धि सवं वस्तु भोगादयरेषार्थजातं भयान्वितं उक्तरीत्या भयसरितम् । सान्तक- 
त्वात्सापायमियर्थः । कितु विरागो विषयानभिखषो येषां ते विरागाः तेषां 
भावो वेंराग्यम् , तदेकमेव न बिद्यते भ्यं यस तदभयं भयदेतुत्वाभावानिभैयम् । 
निरातद्कत्वानिरपायमिलयर्थ. । अत. विरागा अस्थिरभोगाः तेषां भावो वैराग्यम् । 
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तदेकमेव न वियते भयं यख तत्. अभयम् । भयहेवुत्वा्भिनिवेद परिलयज्य 

सस्थिरवैराम्यभेवाश्रयणीयं प्रेयस्कमिनेति भाव. । इत्थ भोग ॒इद्यादिष्वधिकर- 
णसक्तम्याश्रयणेन व्याल्यातम् । सतिसप्तम्या्रयेण त्वेवं व्याद्येयम्-अत 

सर्वं भुवि गृणां भयान्वितम् कितु वैराग्यमेव न विद्यते भयं यस्मात्तत् अभ- 

यम् । भयनिवारणमिलर्थ, । सति वैराग्ये सर्व॑स्य मिथ्यात्वेन प्रतीयमानतया 

द्वितीयाभावात् । अत भयावहं भोगादिकं परियज्य भयापदं वेराग्यमेवाश्चय- 

णीयमिति तात्पयैम् । रोषं समानम् । शादूविक्रीडितम् ॥ 

उपक्रान्तं मोगास्थेयं तत्तद्धज्यन्तरेण नवभिर्वेणेयति-- 

आक्रान्तं मरणेन जन्म जरसा चात्युजवरं योवनं 
संतोषो धनलिप्सया शमसखखं भरोढाङ्गनाविथ्रमेः । 

टोकैर्मत्सरिभिरैणा बनयुवो व्याङैरैपा दुजेने- 
रस्थेरयेण विभूतयोऽप्युपहता प्रस्तं न किंकेनवा॥ ३२॥ 

आक्रान्तमिति । जन्म उत्पत्ति. मरणेन खरूपनारकेन मृत्युना अन्त 

स्तम् । 'जातख हि धरुवो र्युधरैव जन्म एतस्य च, “अद्य वाब्दशतान्ते वा 

मृत्यु प्राणिनां ध्रुव. इ्यादिवचनैरिति भावः । अ्युन्वरं अतिशयेन भा- 
सर यौवनं नूतनवय. । तार्ण्यमिति यावत्. । जरसा जरया अपायहेतुभूतया 
क्रान्तम् । जराया जरसन्यतरस्याम् इति जरसादेश । संतोष देववरा- 
छव्ववस्तुजनितपरितोषो धनदिप्सया तदुपद्रवकारिण्या धनवाञ्छया आक्र 
न्त । लभे. सच्नन्ताल्लियामम्रयये यप् । शमसखखं इच्धियन्यापारोपरमापादि- 

तानन्द प्रोढाङ्गनाना प्रणट्भविलासिनीना विभ्रमे तदुपमदेकैः कक्षविक्षेपक- 
णैकण्ड्यनेन कोमरककुचमदेनादिविखसे. आक्रान्तम् । गुणाः विद्याविनयाद्य 
मत्सरिभि. परयेकषौसरिष्णुभि्लकेः जनै । तदपवादकैरिदयर्थः । उपहता. । 
असता इति यावत् । वनभुव पुण्यारण्यप्रदेशाः व्यसि" दुषटगजै सपवी । तल्म- 
वेशानवकाशप्रदैरिति भाव. । उपहता रस्ता । तरपा राजान, दुजने दुर्मच्रोप- 
देशेन तद्वृद्धिविपौसकारिमि पिञ्चुनै उपहता । समाक्रान्ता इदयर्थं । विभू 
तयः सपदोऽपि अस्थेयैण तदप्रतिष्टावहेन अस्थिरत्वेन उपहता दूषिता । अत. 
करि वस्तु केन वा उपद्रवेणन ग्रस्तम् । उक्तरीया सर्वमपि म्रसमेवेदयर्थं । 

अत- सर्वाप्यस्िरत्वान्न कुत्रापि विखम्भ. कतव्य इति भाव. । वत्त पू्वेवत् ॥ 

पुन" धोतृजनय विश्वासदाव्चौर्थमुक्तमेवाथे भङ्गयन्तरेणाद-- 

आधिव्याधिरातैजेनस्य विविधेरासोग्युन्मूल्यते 
छक्ष्मीयैज्न पतस्ति तत्र विचृतद्वास इव व्यापद्; । 

जातज्ञातमवदयमाश्चु विवशं सुल्युः कयोदयास्सा- 
तत्कि तेन निरङ्करोन विधिना यन्निर्मितं सुस्थिरम् ॥ २६ ॥ 
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आधीति । विविधे. नानाप्रकारे आधीनां मनोव्यथानां व्याधीनां पित्तादिश- 
रीररेगाणां च शते. । अनेकेराधिन्याविभिरिखथ. । 'पुंखाधिमीनसीव्यथाः, ^रोग- 
व्याधिगदामया ‡ इति चामर । जनस्य आरोग्यं देहस्यास्थ्यं उन्मूल्यते निमूटी- 
क्रियते । तथा यत्र यस्िन्पुरुषे लक्ष्मी" एेश्वयेसण्रद्धि. । तिष्टतीति रोषः ¦ तत्र 
तस्िन्पुरुषे व्यापद महोपद्रवाः विव्रतानि उद्धारितानि द्वाराणि कवाटानि यासां 
तासथोक्ता इव पतन्ति । तद्विवटनार्थमग्रतिबन्थं प्रविशन्तीदयर्थः । तथा म्रत्युः 
अन्तक नातंजात प्रारब्धकर्मवद्यासपुन पुनरत्पन्नम् । वीप्साया द्िमोवः \ अत् 
एव विव विहम् । जन्तुमिति शेप । अवद्यं नियतं आद्य शीघ्रमेव आत्मसात् 
आत्माधीन करोति । मारयतीदय्थं । (तदधीनवचने? इति सातिग्रयय । अतः 
तेन प्रसिद्धेन निरङ्कुशेन निरगेखेन । अप्रतिहतन्यापारेणेखर्थं । विधिना बरह्मणा 
यद्रस्वु निभितं तक्कि वा सुस्थिरम् । न किमपीदयर्थः । अतोऽस्थिरभोगाशसनं न 
कर्तव्यमिति भाव. । श्वादृलविक्रीडितम् ॥ 

तदहि किं कर्वव्यमिदयाशङ्कायां तेषामस्येरयकथनपूर्वैकं कर्तव्यं तावश्चिभिर्प- 
दिशति-- 

भोगास्तंङ्तरङ्भङ्गतरलखाः पाणाः क्चषणभ्वसिनः 
स्तोकान्येव दिनानि योवनस्ुखर्पूर्विः भिियासु स्थिता । 

तत्संसारमसारमेव निखिल बुद्धा बुधा बोधका 
खोकानुग्रहपेरङेन मनसा यल्लः समाधीयताम् ॥ २४॥ 

भोगा इति । भोगा. खक्चन्द्नादिविषया वुङ्गतरङ्गा. कष्टोखाः भङ्गा अस्प. 
तरङ्गाः त इव तरला. चपला. । अतिसृक्ष्मा इदयर्थ. । न तु कतिपयेष्वपि दि- 
वसेषु स्थायिन इदयर्थ. । प्राणा क्षणष्वसिन क्षणे क्षणकारु एव ध्वंसो विनाशो 
एषामस्तीति तथोक्त । अस्थिरा इति यायत् । यौवने या सुखस्फूर्तिं वेषि. 
कंञुखाभिन्यक्तिः सा स्तोकान्येव दिनानि । अस्पेष्येव दिवसेप्विदयर्थं । अद- 
न्तस्योगे द्वितीया । श्रियाञ्ु वनितासु स्थिता स्थायिनी । कर्तरिक्त । न तु 
यावज्ीवभाविनी, वाधेकदद्ायां तद्पायादिति भाव. । तस्मात्कारणात् 
वोधका हितोपदे्र" इ बुधाः विद्रास"; निखिक संसारं भोगादिरूपं असारं 
असिद्धमेव बुद्धा आखेच्य लोकानुयहपेशखेन मनसा यन्नः समाधीयताम् । 
परमदयाडलप्रयुक्तानुग्रहतया युष्माभिज्ञोनोपदेश्नादिना संसाराणेवनिमसराह्न- 
नासारयितव्या., न तूपेक्षया. । तथाविधजनोद्धरणे महाफरश्रवणादिति भावः । 
यद्रा खोकालुग्रहे लोकसम्रहे पेशटेन अनुरक्तेन मनसा यले कर्तैन्यः। यत युष्म- 
त्कृत्रयल्ञतात्पर्थं जना अपि कृतार्था मविष्यन्ति । यद्यदाचरति श्रेष्टसतत्तदेवेतय 
जन । स यत्प्रमाणं कुरुते रोकस्तदनुवर्वते ॥ इति भगवद्रचनादिति भाव. । 
समाधीयताम्ः इति विध्यथं विहितोऽयं सखेरूप्रयोगः । परमपुरुषार्थसाधकनद्य- 
ध्यानगप्रयल्तस्यावश्यविघेयताविवक्षया विपक्षे अनर्थप्रा्धिं च ज्ञापयतीदयवधेयम्.। 
दाद् खविक्रीडितम् 
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धुनः भरलयदार्वयारथं युक्तयन्तरलाभाच उक्तमेवाथं भज्ञयन्तरेणाद-- 

भोगा मेघवितानमध्यविरुसत्सोदामिनीचश्चला 
आथुवीयुविधद्धितान्जपरली खीनाम्बुवद्धङ्करम् । 

खोखा यौवनखाटसास्तनुभतामिव्याकलय्य दुतं 
योगे धेयसमाधिसिद्धसखुरमे बुद्धि विधद्ध बुधाः ॥ २५॥ 

भोगा इति । तयुशृता शरीरिणा भोगाः पूवौक्त मेधवितानख भभ्रदन्दय 
मध्ये विरसन्यः परिस्फुरन्यः याः सौदामिन्य तडितः ता इव चच्चला. । 

क्षणिका इययर्थ. । (तडित्सोदामिनी विद्युत्" इदयमर. । खदात्ना अद्रिणा एक- 
दिक् सौदामिनी इति विरह" । "तेनैकदिक् इयम् । तथा आयुः जीवितं च 
वायुना विघष्ितं तरितं यद्ञ्जपटरीठीनाम्बु पञ्यपत्रप्रान्तसंष्ठि्टजखनिन्दुः 
तद्वद्रम् । भ्गलीखावत् नश्वरं इयथः । तथा यौवनखाङसाः महाभोगामि. 
टाषा । (कामोऽभिलाषसर्ष्व सोऽयं लालसाः द्वयो. इदयमर. 1 लोला 
अस्थिरा इयेव आकलर्प्य आलोच्य हे बुधाः, इतं शीघ्रमेव । विकम्बस्यानव- 
काशादिति भावः । धैय धीरम्, समाधिः चित्तस्थेयम्, तयोः सिन्या 
निष्पत्त्या सुरमे सुखरुभये योगे ब्रह्मध्याने बुद्धि निश्चयात्मिका मनीषा विधद्रं 
कुरुत । ब्रह्मज्ञाननिष्ठा भवतेदयर्थ । रादृखविक्रीडितम् ॥ 

आयुः कष्टोकरोलं कतिपयदिवसस्थायिनी योवनश्री- 
रथीः संकट्पकट्पा घनसमयतडिद्धिभ्रमा भोगपुगाः। 

कण्ठा्छेषोपमूढं तदपि च न चिरं यत्पियाभिः प्रणीत 
ब्रह्मण्यासक्तचित्ता भवत भवभयाम्भोधिपारं तरीतम्॥३६॥ 

आयुरिति । आयुः कष्टोरखोरं कष्टोलवष्टोरं अतिभङ्करम् । नलाचन्द्राकेस्था- 
यीदय्थ, । यौवनश्रीः यौबनसंपत् कतिपयेषु अल्पेषु दिवसेषु तिष्टतीति तथोक्ता । 
नतु यावजीवं वर्तिनीदयर्थः । अथौ. धनधान्यम्रामपश्वादिवस्तुविभवा सकत्प- 
कृत्पाः । मनोरथतुल्या इद्यर्थं । तेऽपि न चिरस्थायिन इति भाव. । “ईषद- 
समाप्तौ कल्पन्देर्यदेडीयरः* इति कल्पप्प्रयययः। भोगपूगा विषयपरम्परा घनस- 
मये वषौकाडे यास्तडितस्तासामिव विभ्रमा स्फुरणानि येषां तथोक्ता । क्षणम. 
ङ्गरा इयथ.। तथा प्रियाभिः प्रोढाङ्गनाभि यत्कण्ठाश्लेषेण कण्ठम्रहेण उपमूढम् । 
आलिङ्गनमिति यावत् । भावे क्तः । प्रणीतं रचितं तदपि प्रौढाङ्गनाटिङ्गनमपि न 
चिरम् । चिरकाङावस्थायि न भवतीयर्थः । अतः हे मनुष्याः, भवात्ससारात् 
यद्य तदेवाम्भोधिः तस्य पारं तरीतुम् । संसारसागरयुष्टद्धिदुमियर्थ. । ब्रह्मण्या- 
सक्तवित्ता भवत । ब्रह्मध्यानैकतःपरा भवतेदयर्थः । नद्येतद्यतिरेकेण तरणोपाय 
कंचिदपि पद्यामीति भावः। त्रिवारञ्यग्या दढतरविश्वासोत्पादनाथं त्रिभिः शोकैः 
परमार्थपयेवसायिनी ब्रह्मध्याननिष्ठोपदिश् नलनर्थपयवसाथिनी संसारासक्तिः । 
यदच्च युक्तं तद्माह्यं तच्विचारपारावारपारीणे. इति श्छोकनयतात्पथम् । छग्ध- 
रादृत्तम् ॥ 
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ननु लोके प्रायशः संसारसुखतत्परा एव दद्यन्ते । अतः कथमयं निषि- 
भ्य इद्याशङ्खयादित आरभ्य विचार्यमाणे न तत्र सुखञ्शोऽप्यस्तीदयाट-- 

ृच्छरेणामेध्यमध्ये नियमिततजुभिः स्थीयते गमवासे 
कान्ताविग्छेषदुःखव्यतिकरविषमो यौवने चोपभोगः । 

वाम्राक्षीणामवज्ञाविहसितवसतिदद्धमावोऽप्यसाघुः 
संसारे रे मयुष्या वदत यदि सुखं स्वल्पमप्यस्ति किंचित् ॥ 

कृच्छणेति । गभेवासे गभोवस्थादश्ायां अमेष्यमध्ये मूत्रपुरीषमध्ये निय- 
निततनुभि. सकुचितगात्रे प्राणिभिरिति शेषः । कृच्छेण अतिकष्टेन स्थीयते 1 
तथा यौवने उपभोगः संभोगश्च कान्ताविष्छेषेण प्रियतमावियोगेन यो दु खव्य- 
तिकर दु खसैपकंः तेन विषम. विकलः । भवतीति शेष । तथा वामाक्षीणां 
मनोहरनयनाना अवेज्ञाविहसितानां अवेमानपू्वैकपरिदासानां वसतिः स्थानम् । 
तास्ता तख हेवुत्वापरिदासाखदमिदयर्थः । ब्ृद्धभावः ब्रद्धत्वमपि असाधुः अस- 
मीचीनः । अपदासाखदीभूतसय कुतः साधुत्वमिति भावः । अतः रे मनुष्या. । 
रे इति नीचसेवोधने । नीचत्वं च सांसारिकत्वादिति द्रष्टव्यम् 1 “नीचसंबोधने 
ठु रे' इत्यमरः । संसारे गभेवासजन्मजरादिरूपे खत्पं किचित् ईषदपि खख- 
मसि यदि वतैते चेत् तत् वदत ब्रूत, अत किमर्थं छिद्यत, गभेनिरयवासादि- 
सांसारिकढु खैः पुनराडृत्तिरहितनिलखनिरतिरायानन्दबन्धुरनह्यानन्दभाप्य्थमेव 
ग्रयतध्वमिदय्थं । स्षग्धराव्रत्तम् ॥ 

अथ खविनिपातहेतौ संनिहिते लोका न कुदरा भवन्ति । महदेतदाश्वय- 
मिलयाह- 

व्याघ्रीव तिष्ठति जसा परितजेयन्ती 
रोगाश्च राजव इव प्रहरन्ति देहम् 

आयुः परिखवति भिन्नघटादिवाम्भो 
खोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चिम् ॥ ३८ ॥ 

व्याघ्रीति । जरा वाधेकावस्था व्याघ्री व्याप्राङ्गनेव । “जातेरल्नीविषयादयो.- 
पधातः इति दीप्र । परितजेयन्ती भीषयन्ती सती तिष्ठति । करेवरकवलनाभि- 
निवेशेन वर्तमाना त्यो म्रयासत्तिमभिनिवेदयतीदयर्थ- । रोगाः वातपित्तश्चे- 
ष्मादिव्याधयश्च श्रवो वैरिण इव देहं प्रहरन्ति ताडयन्ति । परिपीडयन्तीदयर्थ. । 
आगयुश्च भित्नघरात् सच्छिद्रकट्शात् अम्भ इव परिखवति । अरतिक्षण नदयतीयर्थः। 
देशमपि खोको जन. अहितं परापकार आचरतीति चिरं आश्वर्यैम् । परापकारा- 
दन्यत्कर्म कुशलमिति भाव । यद्रा अदित खस्यानिष्ट आचरति खविनिपातदेतु- 
भूतमेव कर्म करोति । नत्वात्मोद्धरणाथं ब्रह्मध्यानादि करो तीर्थ. । चित्रे आश्व- 
येम् । तदुक्तम्--“उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् । आत्मेव ह्यात्मनो 
बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥'इ्यादि ! तजयन्तीदयत्र तजैयते. परस्मेपदम्(तजैयन्निव 
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केतुभि. इदयादिमहाकविप्रयोगास्सिद्धम् । तजयतेरठदात्तत्वेऽपि चक्षिडे डित्क- 
रणेनानुदात्तलनिमित्तयातमनेपदस्यानियत्वज्ञापनात्परसमेपदमिति । उपमा । 
वसन्ततिरुका ॥ 

अथ सर्वथा य॒थसदुपदेशे विश्वाससद्योत्मन्येव मन समाधेयम्, नत्वन्य- 
नर याह~-~ 

भोगा भङ्कुरचृत्तयो बहविधास्तेरेव चायं भव- 
स्तत्कस्येह कृते परिभ्रमत रे खोकाः कृतं चेष्टितः । 

आश्षापाश्यरतोपश्ान्तिविशद् चेतः समाधीयतां 
कामोत्पत्तिवद्ास्सधामनि यदि श्रद्धेयमस्सद्वचः ॥ ३९ ॥ 

भोगा इति । भोगा विषयाः भद्रा भद्श्नीखा इत्तिर्येषा ते तथोक्ताः ! आग. 
मापायिल्ादस्थिरा इदर्थ. । बहुविधा नानाप्रकाराश्च । कारणवेचित्रयपूर्वकत्वात्का- 
येवेचित्या इति भाव । अस्तु । तत कितच्राद-तै भोगेरेवायं परिवतैमानो भव 
द्रारीरधारणादिखसार. । कल्पित इति रोष. । जन्मान्तरीयकलात्तसेति भाव । 
भोगायतनं शरीरम्" इति वैशेषिका. । तत् तस्मात्ारणात् । रे खोका' जना , 
इह अच्र भवे कल्य कते क भोगख प्राघ्यर्थमिलर्थं । “अथ कृतेऽथशब्दौ 

द्रौ ताद्यैऽव्ययसंज्ञितौः इति वचनात् । परिभ्रमत सचरत । परिभ्रमितन्यमि. 
लयर्थं । सचितकर्मवशात्खत एव तेषा संभाव्यमानत्वादिति भाव । अतः चेष्टितैः 
भोगसंभ्रहन्यापारे. कृतम् । तत्सं्रहव्यापारा न कर्वव्या इदयर्थं । कृतमिति 
निषेधार्थकमग्यय चादिषु पज्यते । छकृतमिति निवारणातिनिषेधयो. इति 
गणव्याद्याने । तर्हिं किमत. परं कतव्य उपदिरयत इदययत आह-अस्मदरच 
अस्मदीयमुपदेशवचरन श्रद्धेयं यदि विश्वसनीयं चेत् । युष्माभिरिति रेष. । आशां 
अतितृष्णा ता पाद्या रज्व इव बन्धहेतुत्वात् । अशा दिगतितरृष्णयो." इति 
वैजयन्ती । तेषा शतानि । अनेक आशापाश्चा इयर्थं । तेषा उपशान्या उपशम 
नेन विशदं निर्मट चेत चित्तं कामोत्त्तिवगात् अनुरागोपरवशात् । अनुराग- 

मुत्ायेयर्थ. । खरूप आत्मा तद्रूपं धाम स्थानं तसन् । खो ज्ञातावात्मनि 
खम्? इदयमर । समाधीयता स्थिरीक्रियताम् । अन्तरात्मप्रवणमेव क्रियताम्, 
न बाह्यविषयासक्तमिदर्थं । अन्यथा तु महाननर्थं सादिति भाव । यद्रा खर- 

ल्देन जीव उच्यते । तख धामनि निख्यस्थाने परब्रह्मणि । अथवा खधामनि 
खयंज्योतिषि खरूपभूततेजसीति वा ¦ इदाखन्तविङृष्ायो बहव परिस्फुरन्ति 
विस्तरभयात् न विख्यन्ते । समाधीयताम् ! समाहित क्रियताभिदर्थः । अय. 

मेव दितोपदेषत्वान्मुख्यगुरूणामस्माकं परमोपदेशच । एतद्विात्तेनान्यासज्गं परि- 
दयञ्य मनो ब्रह्मणि कृत्वा तदाङ्नया श्रय सपादनीयम्। 'सत्सप्रदाय सथुक्तव्रह्मविया- 
विशारद । एवमादिगुणोपेतो देरिकोऽशेषवन्दित ॥° इत्युक्तलक्षणदेरिकाचायो- 
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पदेशवचनश्रद्धाभक्तियुक्तस्य प्रेयो लभावद्यंभावात् ध्य दैवे परा भक्ति्यध। 
देवे तथा गुरो । तस्यैते कथिता द्यथौ- प्रकादान्ते महात्मनः ॥ मनने तीर्थे द्विजे 
डेवे दैवज्ञे भिषजे गुरो । यादृशी भावना य॒च् सिद्धिर्भवति ताद्शी ॥ इलयादि 
ध्रुतिस्णतिसदलेभ्योऽयमर्थो निश्चीयत इतयलमतिप्रसङ्गेन । शादैविक्रीडितम् ॥ 

नयु यदि ते सर्वथा भोग एव स्प्रहा, तद्यस्मदुपदिष्ट एवाभिरति कुर् नान्य- 
नेत्युपसदरति- 

ब्रहयन्द्रादिमर्द्णांस्तणकणान्यत्र स्थितो मन्यते 
यत्स्वादाद्विरसा भवन्ति विभवाखेटोकयराज्यादयः। 

भोगः कोऽपि स एक एव परमो निद्योदितो जुस्मते 
भो साधो क्लणमङ्कुरे तदितरे भोगे रति मा थाः ॥ ४० ॥ 

बरह्येति । यत्र यस्मिन् निरतिशयेकनियभोगसाघ्राज्ये स्थितो वर्तमानः 
सन् पुरुष इति देष. । ब्रह्यन्द्रादी येषां ते तथोक्ता ये मरुद्रणाः सुरसंघा ता- 
नपि । किसुतान्यानिति भावः । मरुतौ पवनामरौ" इति वैजयन्ती । तरणकणान् 
तृणलेशान् । अदलन्तनि सारान् परमनीचानिति यावत् । मन्यते अवद्ुध्यते। पार- 

मेष्टवखाराज्ययोरप्येताद्श्भोगसाप्राज्यसहषाशसाददयस्याप्यनहैादिति माव । 
°मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाप्राणिषुः इति विकल्पाद्धितीया । तथा यद्य विचिष्टभोभ- 
स।म्राज्यख खादात् रुच्यञुभवात् । चयो ठोका- वैखोक्यम् । ब्राह्मणादिखात् 
प्यलू। तत्र यद्राज्यं आधिपलयं तदादिर्थेषां ते तथोक्ताः विभवा. संपदो विरसा अ- 
नभिमताः। हेया इति यावत् । भवम्ति । तेषु तथाविधरुच्यतिशयाभावादिति भाव" ¦ 
यद्रा यख्य ब्रह्मानन्दरूपभोंगसखादात्त्रैखोक्यराज्यं आदि कारणं येषा ते तथोक्ताः 
सकलभुवनापिपद्यस्भवा इ्यर्थं । विभवा सुखसपद विरसा रसदीना । 

निष्कृष्ट इति यावत् ।भवन्ति ब्रह्मानन्दे श्चुद्रानन्दानामन्तभूतलात् ।“एतयेवानन्द्- 
स्यान्यानि भूतानि माच्रामुपजीवन्तिः इति श्रुतेरिति भाव । कोऽप्यनिवाच्य । 

कुतः । परम. । सर्वेत्कृषटो निरतिशय इति यावत् । तत्त. । नियोदित- । निद्याभ्यु- 
दयसंपन्न इवय. स एक एव भोगो ब्रह्मानन्दरूपो जृम्भते । महाराजश्नोचिया- 

वानन्दानामुत्तरोत्तरतारतम्थरसुक्लायख सर्वाक्ृष्टत्वस श्रुत्युक्तत्वादिति भाव. । 
अतः मो साधो सजन । इत्युपदेदाश्रवणःभिसुखीकरणार्थस्तुदया । अत्रैकवचनं समु- 
दायाभिप्रायम् । अतत एव रे लोका इति पूर्वश्टोकोक्तबहुवचनविरोध । तदुपदेश 

दे न रण्वन्ति त एव नीचा , यस्तु शणोति स एव साधुरिति सबोधनद्वयतात्यम्। 
क्षणभङ्गरे अनिव्ये । उपरक्षणमेतत् । परमनीच इद्यर्थः । तदितरे अस्माद्विशिष्ट- 
मगात् इतरस्िन् अत्र स्मिन्रादेशाभावधिन्य. । भोगे सासारिकञुखायुभवे रतिं 

रागम् । प्रीतिमिति यावत्. । ^रतिः सरश्रियायां च रागेऽपि खुरतेऽपि च” इति 
विश्व. । माकरथा. मा कार्षीः ! कितु पूर्वोक्तं एवं तस्मिन्भोगे रतिं ऊर । तस्येव 
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परमश्रेयस्करत्वादिति भाव. । कृजो छडि (न माद्योगेः इदडागमप्रतिषेधः 
दृततं पूर्ववत् ॥ 

इति वैराग्यरतकव्याख्यने मोगास्र्वर्णनं नाम॒ चतुथ दञ्चकम् । 

अथ कालमहिमानुवर्णनम् । 

अथ सर्वसापि कारनियम्यत्वात्तन्महिमानं दशभिरवर्णयति ! तच्ादौ तख 
नियामकत्वं प्रकटयन्नमस्करोति- 

सा रम्या नगरी महान्स नृपतिः सामन्तचक्र च त- 
त्पाश्वं तस्य च सा विदग्धपरिषत्ताश्चन्द्रविस्बाननाः। 

उद्ृत्तः ख च राजपुत्रनिवहस्ते बन्दिनस्ताः कथाः 
सव यस्य वश्चादगारस्खतिपथ काराय तसे नमः ॥ ४१ ॥ 

सेति । अत्र सर्वत्रापि तच्छब्द पृवानुभूतविषयः । अतएव न यच्छन्दा- 
पेक्षा । तदुक्तं काव्यप्रकाशे--श्रक्रान्तपसिद्धानुभूतार्थगोचरसच्छब्दो न य. 
च्छब्दमपेक्षते" इति ! तथा च सा पृवानुभूता । रन्तुं योग्या रम्या मनोहरा 
नगरी राजधानी च तत्र स महान् साम्राज्यभारधोरेयतया पूज्यो नृपति. राजा 
च । तस्येति संबन्धसामान्ये षष्टी सर्वत्र संबध्यते । तख वरपतेसत् सामन्त- 
चक्र प्रदयर्थिराजमण्डरम् ! यद्रा सेवार्थं समागताखण्डमण्डाङाधिपतिपरिवारथ् 
तख पार स्थितमिति शेषः। सा विद्रग्धपरिषत् विद्रत्सभा। अथवा विद्- 
ग्धाना कतैव्यार्थचतुराणां परिषत् समुदायश्च । कृखयवस्तुषु॒चातुरय॑वेदर््य 
परिकीर्यते" इति लक्षणात् । तख ता. चन्द्रनिम्बमिव आननं यासा ता. खन्द- 
येश्व यख स उदृत्तः उत्पथगतः ! उदृण्ड इति यावत् । राजपुत्रनिवहः राज- 
कुमारवमेश्च । तस्य ते बन्दिन, स्तुतिषाठकाश्च । बन्दिनि. स्तुतिपाठका ` इलय- 
मर 1 यख ता. कथाश्च प्राव्यवाचश्च । इति सर्वं अरोषमपि यख कार्य 
वशात् आयत्तत्वात् । वश्च आयत्तताया च” इयमरः । स्मृतिपथं सरणमा- 
गम् । ऋक्पू-- इयादिना समासान्तोऽच्प्रयय" । अगात् प्रापत् । काटम- 
दिन्ना सवेमपि नष्टमभूदिदयर्थः । स्वैसंहै कालस महिमा वण्यैत इति भाव । 
णो गा छंडिः इति गादेशः । तस्मे काय नमः प्रह्ीभाव “कालः कलय- 
तामहम्” इति भगवद्वचनात्कालो भगवानेव तथा च तन्नमस्काररूपमङ्गलाच- 
रणं युज्यत इति भावः । नम सस्ति" इत्यादिना चतुर्थी । शादूविक्छीडितम् ॥ 

अथाखाक्षधूतसाम्येन सरव्॑राणिनियन्तृत्वमाद-- 

यत्रानेकः चिदपि गृहे तत्र तिष्ठवययथेको 
यत्राप्येकस्तदनु बहवस्तत्र नैकोऽपि चान्ते । 
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दस्थं जेथे रजनिदिवसौ रोखयन्द्ाविवाश्चौ 
= 

काटः कल्यो श्ुवनफरके कीडकि प्राणिदाररिः ॥ ४२॥ 

यत्रेति ¦ यच यस्मिन् गृहे वेश्मनि कोष्ट च क्चिदपि कदाचित् । यद्रा यन्न 
चिदपि यस्मिन् कस्िधिद्वुहे । अनेकः बहुरः प्राणी रारश्च तिष्ठति । अथान- 
न्तरं तत्र तस्मिन्नेव गहे कदाचित् एकस्िष्ठति । एकच कार्मेदवदशात्, अन्यत 
परिणामवराचेति भावः । तथा यत्र यस्मिन्गृहे कदाचिदेकस्तिष्ठति, तदयु तद्- 
नन्तरे बहवश्च । तिष्ठन्तीति शेषः । तत्र तस्मिन् गृहे अन्ते अवसानक चूत- 
समाकषो च एकोऽपि न तिष्ठति । इव्थं उक्तरीया भुवनं फएरकमिव शारभरव- 
वनोचितकोष्टयन््न मिव तस्मिन् नेथेः । प्रवर्तनीयैरिति यावत् । प्राणिनः ल्ाराः 
यूतमूढा इव । अक्षोपकरणानीवेति यावत् । तेः साधनैः ¦ "पल्यणेऽच्ली विये 
ना शारे ( यूत ) मूढो नपुंसकम्" इति वेजयन्ती । कल्यः कलनासमर्थः देवन- 
चतुरश्च कारः ( कतौ ) अक्षधूतेश्च गम्यते । रजनिदिवसौ रात्यहनी ( कर्म ) द्रो 
अक्षौ पाश्चकाविव । पणोऽकषेषु ग्छहोऽशक्षास्व देवनाः पाशकाश्च ते" इत्यमरः । 
लोलयन् पौनःपुन्येन गृह्नन् खजश्चेदयर्थः । क्रीडति दीव्यति । श्राणिसंयोगवियो- 
गयोः ब्द्धिक्षयादीना च कार एव कर्तेति भावः । अवाक्षातिवेति खथ्ेपमालि- 
इ्ात्सर्वैत्रोपमितसमासः ¦ अतएवोपमारुकारः । यदि चक्रकीडने पयोगित्वात् 
रूपकमेवाश्रयणीयमिलयभिमानस्तदेकदेशव्िरूपकं उपमा त्व्गमिति संक्षेपः । 
मन्दाकान्तान्रत्तम् ५ 

अथ निदयग्रमत्तोऽयं खोको नैतन्महिमानं ज्ञाठं शक्तोतीयाह- 

आदिल्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवितं 
व्यापदि षहुकायमारगुखुभिः कारोऽपि न ज्ञायते । 

द्रा जन्मजखविपच्तिसर्ण जासश्च नोत्पद्यते 
पीत्वा मोहस्य पमाद्मदिससुन्मतच्तभूतं जगत् ॥ ४३॥ 

आदिलस्येति । आदिल्सय सूस गतागतैः । उदयास्तमयैरिति यावत् । 
अहरहः प्रदयदहम् । अहन्यहनीति भावः । वीप्सायां द्विरुक्तिः । अल्यन्तसंयोगे 

द्वितीया । जीवितं आयुः संक्षीयते विनश्यति । कामक्रमेणायुक्षयो भवतीदयर्थः । 
“क्षि क्षये" इयस्माद्धातोः कर्तरि र्ट् । तथापि सोऽयं न ज्ञायत इद्याह- वहवः 
अनेके ये कायमाराः देहगेहादिनिमित्तकर्वव्यार्थपरम्पराः तैः युरभिः गरिधः 
व्यापररः जीवनोपायोदयोगैः कालोऽपि जीवितक्षयकरसमयोऽपि न ज्ञायते । 
कार्यश्षतपयोकुख्न्यापारपारवद्याच्नावब्ुष्यत इयर्थः । तथा जन्मजराविपत्तिम- 
रणम् ! उत्पत्तिजयावस्थाविपत्निधनानीदयर्थः । “सर्वे न्द्रो विभावैकवद्धवतिः इत्ये- 
कवद्भावः । दष्टा चासो भीतिश्च नोतदते नोदेति । किंतु जगत् सर्वोऽपि रोकः । 
मोहमयीं अ्ञानग्रतुराम् । बुद्धिविपयोसकारिणीमिति यावत् । प्राच मयदू । 
रित््वात्. डीप् । "भ । श्रमादोऽनवधानता' इयमरः । मदिरा मवं 

१३ सु.नि. 
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ताँ पीला निषेव्य उन्मत्तभूतं क्षीवकृत्पम् । विवेकश्ून्यभिति यावत् । भवतीति 

जञेष- । कालेनैव प्रमाद प्रापितोभ्य खोक कथेकारमेतन्महिमानं ज्ञायतीति 

भाव. 1 एतदादिश्लोकपच्चकं शादैविकौडितम्् ॥ 

उक्तमेवाथ भज्ञयन्तरेणाह- 

रातिः सैव पुनः स एव दिवसो मत्वा सुधा जन्तवो 
धावन्त्युद्यमिनस्तयेव निश्रतप्रारन्धतत्तत्कियाः | 

व्यापररः पुनरुक्तभूतविपयेरित्थविधेनासुना 
संसारेण कद्धथिता वयमदो मोहान्न रज्ञामहे ॥ ४७ ॥ 

रात्रिरिति । राति इयं प्रवतैमाना रजनी सेव पुन । गतरात्निसदद्येवेदर्थ. । 
पुन शब्दो वाक्यालकारे । अथवा रात्रि युन भूयोऽपि सैव गतरात्रिरेव नेत- 
द्ेदो विज्ञायत इति भाव । तथा दिवस अह पुन सशव । गतदिवससदश 

एवेखर्थं । पूर्ववद्विकत्पोऽत्राप्युतेय" । इति मत्वा बुद्ूयपि जन्तव" प्राणिनः 

उद्यमिनः तत्तदर्थसाधनोयोगवन्तः तथेव निभतं निगूढम् । परेष्रामग्रकाशमिति 
यावत् । प्रारब्धा उपक्रान्ता तत्तक्किया. तत्तदर्थसाथककमोणि येषा ते तथो- 
ताश्च सन्त पुनरक्तभूता पुनरनुभूतकल्पा । चर्वितचर्वेणप्राया इति यावत् । 
तथाभूता विषया जग्धियब््यादिमोगा येषु तै व्यापारैः चेष्टाभि युधा व्यथ 
धावन्ति । श्रथा प्रयासमन्तरेण फखन्तरासभवादिति भाव । किचित्थविधेन 
एवंप्रकारेण अभुना परिववैमानेन ससारेण । कुत्सितोऽ्थ. कदर्थं “को कत्त्- 
तपुरुषेऽचिः इति कशब्दस्य कदादेर । कदर्थवन्त कृताः कदार्थताः निरर्थकता 
अपि । कदर्थशष्दात् 'तत्करोति- इति ण्यन्तात् कर्मणि क्तः । णाविष्टवद्भावें 
विन्मतोडेक् । वये मोदात् अज्ञानात् न र्नामहे न जिहीम । अहो एवं 
कालमहिम्ना नि.सारतिरस्कृता अपि र्जा न प्रा्चुम इलयाश्चयैमिदर्थ ॥ 

अथ लोके तावत्पुरुषाणा धमार्थकाममोक्षचतुरविघपुरुषार्थसपादनसाधनी- 
भूततया परमेश्वरपदध्यानेज्याभ्ययनयशोवित्ताजनगुरदयुश्रूषा्गनालिङ्गनादयो 
यथायोगं विवेयाः । अस्माभिस्तु तेषा मध्येन कशिदपि विरचित । अतो. 
<स्मजन्म निरर्थकमिव जातमिति वारंवार शोचता वचनमभिनीयाह-- 

न ध्यातं पदमीश्वरस्य विंधिवत्छंसारबिच्छिन्तये 
स्वगेद्धारकवारपारनपटुधस्ऽपि नोपाजितः। 

नारीपीनपयोधयेख्युशुङं स्वप्रेऽपि नालिङ्धितं 

मातुः केवररैव योवनवनच्छेदे कुःखारा वयम् ॥ ४५॥ 
न भ्यातमिति । संसारविच्छित्तये ससारोच्छेदार्थम् । मोक्षप्राप्यर्थमेयर्थ. । 

दैश्वरख दंभो । स्थेशभास-' इद्यादिना वरच् । पदम् । पादारषिन्दथुगङ- 
मिदर्थः । विधिवत् विध्यदम् । यथााच्लमिय्थः । तदहम्" इति वतिप्र्ययः। 
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न ध्यातं एकाग्रचित्ततया न ध्यानविषयीकृतम् । यत. शथुपादाम्बुजध्यानं सा- 
क्षान्मोक्षेकसाधनम्ः इवयनेकपुराणेतिदाससंहितावचनै साक्ान्मोक्षसाधनतया 
विघेयमिलयसि हितं क्भुपदभ्यानं न विहितम्, अतस्तत्साभ्यमोक्षपुरुषार्थो न संपा- 
दित इति भाव । तथा धर्मौथौसंपादनानुद्ोचनं कथयन्ति । अचे “अथातो 
धर्मजिज्ञासा? इत्युपक्रममाण सूत्रछृन्महषपिं धर्मस प्राधान्येन खत.सिद्ध पुर 
घार्थत्वं मन्यते । फं लाचुषङ्धिकम् । अस्य पुन साक्चासरस्परया च सखगपव- 
गैपुरुषार्थद्रयसाधनतया सुखहेतौ चन्दने खुखल्लवदौपचारिकं मन्यते । तत्र च द्वि 
तीयं पक्षमाभ्रिलयाह--खर्भैति । अघ्र खगेशब्दोऽपवगेस्याप्युपरक्षक्र । तथा च 
खगौपवर॑द्रारयो कवाटयोः पाटने विदल्ने पटुः समर्थः । सखशपवमैसाधक 
इदयर्थं । धर्मः ज्योतिष्टोमादिरपि नोपाजित न सपादितः । यत “ज्योतिष्टोमेन 
ख्भैकामो यज्ञेतः “धमतसुखे च श्ञानान्मोक्षमवाघ्चुयात्ः इद्यादिश्चुतिस्खतिभि 

पुरषार्थद्रयसाधकत्वेन अवदयमनुषय इति बोधितो धमोऽपि नानुष्टितः । अतस. 
त्साध्यपुरुषार्थद्रयमपि न सिद्धमिति भाव" । अच्र देदटीदीपन्यायेन खभीपवभैसा- 
धकलकथनं धर्मस किचिदतिशय योतयति । ततो न पौनरुक्त्य मिदयनुसंघेयम् 1 
तथा नारीणां पीनौ पीवरौ पयोधरौ सनौ तयो उरु दुर्भरं यद्युगम् । पीवर- 
दुर्भरकुचकुम्भयुगमिदयर्थ. । यद्रा पयोधरयोरूवोश्च युगलम् \ पयोधरयुशुरमूर- 
युगुरं चेदर्थं । तत्खप्रेऽपि खप्रावस्थायासपि । कित जामदाद्यवस्थायामिति 
भाव । नालिद्धितं नाश्िष्टम् 1 (ससारे पटखान्ततोयतरले सारं यदेक परं य- 
सखायं च समथ एष विषयम्रामप्रपन्नो जनः ¦ तत्सौख्यं परतत््ववेदनमहनन्दो- 
पम मन्दधी की वा निन्दति सूषक्ष्ममन्मथकर्विचिग्यमूढो जनः ॥"इयादिकाम- 
ाखोक्तया कामपुरषार्थस्याप्युपदेयलात्तनिष्पादकत्वेनाभिमतमङ्गनाकुचकुम्भा- 
लिङ्गनाधरयुम्बनादि किमपि न कृतम् । अतसतच्निष्पा्यकामपुरुषार्थोऽपि न समर्थित 
इति भावः ! अयमेव भाव उत्तरपवद्रयेऽ्यनुखधेय । अचर वाद्यसुरते पयोधरालि- 
जगन सुरतप्रयोज्यम्राम्यकरणे डोलायितमन्पे (४) ऊश्युगलालिङ्गनमिति विवेक । 
अनर वात्यायनीया बाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्विविधं रतसुच्यते । तत्रायं चुम्ब- 
नाश्ेषनखदन्तक्षतादिकम् । द्वितीय सुरतं साक्षान्नानाकरणकल्पितम् ॥* इति । कि- 
तु केवरं अद्यन्तं मातु जनन्या यौवनं ताश्ण्यं एव वन॑पुष्पितोद्यान तस्य छेदे 
विदारणे वर्यं कुटारा परशव एव । योवनस पुत्रोःपत्यवधिकल त्तदुच्छे- 
दनसाधनभूता एव, नतवथोन्तरसाधकाः । अतो निरर्थकमेवास्मजन्मेति 
भाव ॥ 

नाभ्यस्ता परतिवादिच्रन्ददमनी विया बिनीतोन्चिता 
खङ्खः करिकम्भपषीठदटनेरनाकं न नीतं यरः । 

कान्ताकोमरखपदवाधररसः पीतो न चन्द्रोदये 
तारूण्य गतमेव निष्फलमहो शुन्याख्ये दीपवत् \ ४६॥ 
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नेति । दम्यते भज्यतेऽनयेति दमनी भल्ली । प्रतिवादिृन्दानां प्रतिभटनि 

बहाना दमनी । अथवा प्रतिवादिना बृन्दानि दमयतीति तथोक्ता । सप्रदायञ्द्- 
देदिकाचार्यरिक्चानिबन्धनिष्कृष्टकवप्रयुक्तवीयोतिशयवतेमानप्रतिवादिपण्डिय- 
गनिरवाणसमर्थदयर्थं । कृलल्युयो बहुलम्” इति उभयत्रापि कर्मकतैरि ल्यु । 

टित्वात् डीप् तथा विनीताना साधूना उचिता । सहदयहदयाहादिनी- 

यर्थः । यद्रा विनीताना विनयविधेयल्लादिगुणोपेतानाम् । रिक्षितानामिति या- 

वृत् । उचिता अभ्यासाहौ । अभ्यासेऽ््युचितं न्याय्यम् इयमर । विधा वेद्- 
दाघ्रपुराणादिषूपा । नाभ्यस्ता नाम्यासविषयीक्ृता । सम्यक् न परिरीहितेति 

यावत्। अवीतापि विद्या सम्यक्परिश्ीरनाभावे फर्वदथोवबोधापयवसायिताद्- 
नधीतप्रायैव भवतीति भयात् । 'आवृत्तिरसचछृदुपदेशात्" इति न्यायेनैतत्परिशीर- 
नख कल्पोक्त सर्वथा परिशीरनयैव प्रथमत अनधीतेव चेत् न तत्र प्रद्युत्तराव- 
काश ! एवं व्यवस्थायां साम् “विदा नाम नरस्य कूपमधिक- इदयादिवचनेन 
कीतिंप्रतिष्ठाविक्ञानादिफरसाधनतया अभ्ययनपूर्व॑कमभ्यसनीयेति बोधिता विदया- 
नाभ्यस्ता नावीता च । तत॒ तत्साध्यफल्जातमपि न संगृहीतमिति भाव । 

तथा करिङुम्भाः पीठानीव तेषां दने विदारफै । अथवा करि$ुम्भपीठानि दल्य- 
न्तीति तथोक्तानि तैः । शात्रुसेनासंरम्भविदम्भमाणकरिङुम्भसयरुपाटननिराघार 
पाटवैरियर्थं । "दल विदल्ने" इति धातोः पूर्वव्युद्। खजमन । यश्च कीर्तिः । नाकं - 
खगैम् । “खगौन्तरिक्षयोनोक. इदयमर । न नीतं न प्रापितम् । क्षत्रधर्मेण ले- 
कान्तरश्छाघनीयकीर्तिरपि न सपादितेदय्थ. । यथा रोके प्रासादाद्यु्नतस्थानं प्राप- 
णीयं वस्तु वेणुदण्डाग्रादिना प्रापयन्ति तद्रदिति ध्वनिः! अथवा खङ्गाय. खन्- 

धाराभिः । साधने. यानि करिकुम्भपीठानां दलनानि विदारणानि तैैतुमि । शत्रु 
सेनादन्तिनिवहारुतुदखङ्ग्रदारेरियर्थ. । यशः नाकं न नीतम् । कीतिं सगेफ- 
र प्राहुराससारं विपश्ित." इयादिवचने खसाधनत्वेन निवेदितापि कीर्तिने सं- 
पादिता । ततस्तत्सान्यफरुराभो न जात इति भावः । अत्र क्षितितरे कि जन्म 
कीतिं बिना" इति वचनानन्मसाफल्यार्थम् । कीति, प्रथद्युष्यत्वेन सपादनीयलादा- 
लुषद्गिकफरत्वात्साधनान्तरत्वात्खैमात्रसाधकल्वाच 'खगेद्रारकवाटपाटनपटुधं- 
मोऽपि नोपार्जितः" इल्यनेन न पौनरुक्तयमिलयवगन्तव्यम् । "नाकं न नीतं यशः" 
इयत्र “नीवह्योनंः इति वचनाद्विकर्मकात्नयतेः कर्मणि क्त । अतएव यनस' प्रथ- 
मान्तस्य प्रधानकर्मत्वं अन्यत्र “अकथित चः इति । श्रधानकर्मेण्याख्येये लादी- 
नाहुिकर्मणाम् । अप्रधाने दुहादीनां ण्यन्ते कदुश्च कर्मेणः ॥" इति वचनात् । तथा 
चन्द्रोदये चन्दरोदयसमये कान्ताया. प्रियतमाया कोमलो खदुलो य॒पष्ठवाधरः 
किसलयकल्पाघरोष्ठः तख रसः । अधराष्रतमिद्यर्थं । न पीत ॒नाखादितः । 

"तिक्तादौ चागते चैव नियीसे पारदे ध्वनौ । रसः" इति शब्दार्णव । "पवाधर- 
खुधा पीता” इति पठे स्थोऽथ । अतो न तृतीयपुरुषार्थोऽपि संपादित इति भाव । 



३. वेराग्यक्षतकम् । १४३" 

तटस्थोदीपनविभावश्व चन्द्रस्य शङ्गाररसनिमित्तकारणत्वात्तदुदयोक्तिः । तदुक्त 
श्यज्गारतिर्के--“मल्यानिख्चन्द्रायास्तटस्थाः परिकीर्तिताः” इति । अतः तास 
ण्यं योवनं श्ुन्याख्ये निजेनगेहे दीपेन तुल्यं दीपवत्. । ^तेन तु््यं॑क्रिया चेद 
तिः इति वतिप्रययः । निष्टं निरर्थकमेव गतम् । यथा शून्यगृहदीपख 
क्खयचिदप्यनुपयोगानिरर्थकत्व तथा तारुण्यस्यापि कस्यचिदप्यर्थस्यासाघकत्वा- 
चरिरर्थकत्वमिदयर्थः । अहो इद्याश्चये विषादे वा । तद्धितगतेयमुपमा ॥ 

विद्या नाधिगता कटडूरहिता वित्तं च नोपार्जितं 
द्ुश्रूषापि समादहितेन मनसा पि्रोनं संपादिता । 

आरोखायतखोचनाः पियतमाः स्वप्रेऽपि नाछिद्धिताः 

कारोऽ परपिण्डलोलुपतया काकैरिच त्रर्येते ॥ ४७ ॥ 

वियेति । कलङ्करहिता निष्कर्ड्का । सप्रमाणेदयर्थं । विद्या नाधिगता नाभ्यस्ता ! 
नाधीतेति यावत् । “नाभ्यस्ता प्रतिवादिदृन्ददमनी- इदयत्र उक्तभाव एवात्रानुसं- 
धेयः । वित्तं दयागभोगपयीप्त धनं च नोपार्जितम् । 'यस्यास्ि वित्त स नर कुटीनः 
स पण्डित सश्रुतवान्युणज्ञ. । स एव वक्तास च दशेनीय. सवे गुणा. काञ्च 
नमाश्रयन्ते ॥` इत्युक्ते", “धनमाजय काकुत्स्य धनमूलमिदं जगत् । अन्तरं 
नाभिजानामि निधनस्य सतख च ॥` इयादिवचनेन च बहुफरुसाधनतया अजे- 
नीयमित्युपदिष्ट वित्त नाजितम् । तत. तत्साभ्यफल्मपि न साधितमिति भाव. । 
ननु अयोनामजने दु खमजिताना च रक्षणे । रक्षिताना व्यये दुख धिगयो 
दु खभाजनम् ॥› इति निषेधोक्तेः कथ तदुपाजंनाभावायुश्ोचनमिति चेत्, सदयम् । 
तस्याप्यवहिताविसवादेहिकासुष्मिकफ़र्जनकत्वेनाभ्यर्हितत्वा्पुरुषार्थपये वखा- 
नाच न दोष इति मन्तव्यम्।तथा समाहितेन सावधानेन। भसन्नेनेति यावत्। मनसा । 
अन्त करणश्युद्धिपूर्वकं नियमादिति माव ! पित्रो । मातापि्रोरिदयर्थः। भाता- 
पितरो पितरो" इदयमर । "पिता मात्राःहत्येकदेष । छयुभरुषा परिचयौ। सेवेति यावत्। 
ुश्रुषा श्रोदुमिच्छाया परिचयाप्रधानयोः' इति विश्व । न संपादिता न कृता । 
“मातापितरसमं दैव सर्वैषा नहि वियते । तस्मात्समर्चयेननित्यं पितरौ देवरू- 
परिणो ॥' इलयादिवचने परमेश्वराराधनकल्पतया बहुफदायकत्वेन कर्तव्येति 
बोधिता पित्रूसेवा न कृता, ततस्तत्साभ्यफरमपि न संपादितमिति भाव. । 

आखोके चश्चछे तरर आयते कृणौन्तविश्रान्ते च लोचने यासा ता. । जगन्मो- 
हननयनविरास्वदलय इद्यर्थं । भ्रियतमा अदयन्तमनोविनोदकारिण्यः । संभोग- 
योग्या समानुराभिण्यस्तरुण्य इद्यर्थ- । अन्यथा रसाभासप्रसद्धात् । खप्रेऽपि 
नादिङ्गिता । एतेनादन्तमिथ्याभूतखप्रालिङ्नायमावायुश्लोचनेन जाय्रहृलाया त- 
स्यालयन्तासंभावितत्वं सृच्यते । ननु कामनिष्प््यर्थमङ्गनालिङज्ननाधरचुम्बनादि- 
कमावरदेयकम् । तत्र पूर्वैश्टोकेऽधरचुम्बनयुन्तम् । कितु पूर्वतरश्टोकोक्त- 
मेवालिद्गनं पुनरत्राप्युक्तम्, अत॒ पौनरुक्तयदोष- प्रस्त इति चेत् न । 
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तथ कतिपयालिङ्गनाभावमाघराञुशोचनम् । अत्र ठ सो्गनारिज्गनाभावानुरो- 

चनमिति च दोषध्रसक्तिरिति वेदितव्यम् । कित्वं परिवतमान. काल काक 

बलिभुग्भिरिव । अस्माभिरिति शेषः । प्ररपिण्डेषु परात्र रोपतया खालस- 

तया । सावमानपरपिण्डादनङुक्षिभरितयेदय्थं । प्रेरयते याप्यते । न र्थ॑घा- 

धकतयेति भाव । “परासः परपिण्डाद." इयमर ! श्रपू्वासीरयते कर्मणि 

रद्र" ! एतत्स काडविरसितमेवेति ताप्यम् । यद्यप्यत्र वैराग्यप्रकरणे धमोौ- 

थपितृष्धश्रूषावि्यायशोधिगमाना यथाकथंचित्पुरुषा्थोपयोगितया तदभावानु" 
रोचनं वक्त युक्तं नतवज्गनादि्गनादिखभोगामावादुशोचनम् , तदपि शछोकत- 
येण त्रिवारछ्॒यये कथयितुमयन्तायुक्तम् । ननु विद्याध्यय॒नाभावे द्विवारानु- 
शोचनं न युक्तमिति चेत, न । तस्या उपददियत्वेन शतङृत्वस्तदभावासुशोच- 
नेऽप्यनोचिदयाभावात् । अन्यस्य त्वदुपदेयत्वादेतदनुशोचनमवचितमिव प्रति- 
भाति । तथापि तस्यापि पुरुषार्थमभ्यपरिगणनया सपातापातत्वात् , प्रसूति- 
भाजो विश्वस च्रीपुंसाभ्यामेव निष्पन्नलात्, कामस पुरुषार्थप्वेन च पित्रणै- 
विमोचनहेुभूततया वचेदश्लाच्सख महापुरषभ्रणीततवात् “धमीविरुद्धो भूतेषु 
कामोऽसि भतरषभः इति भगवष््वनात्तद्विशुद्स्येवामुपादेयत्वात्, अचर वु 
तदविर्दधस्येतत्कामख विवक्चितत्वेनोपादेयलाच् तदेवासुशोचितुमुचितम् । 
यद्रा रोके तापदुत्तमवस्वरामे अवमवस्चपेक्षा तस्याप्यरभे तद्यशो चनं 
आयश भ्रसिद्ध यथा पिपासितस्यारब्धशकंयपनकस्यारनारपेक्षाया तदख- 
मैऽलुशोचनं उद्यतकाखविग्ररन्धसयाधिगतपरमाथौनामपेक्षाया तदरमेऽनुशे 
चनसुचितमेवे । अतत एव श्टोकत्रयेऽपि प्रतिष्टोकं पूवी उत्तममध्यममभेदेन 
पक्षद्रयानावानुशेचनसुक्त्वा अधमत्वातिशयैन त्रतीयपक्षे तदभावानुश्चोचन- 
सुक्तमिदयवगन्तन्यम् ॥ 

अथ कारुकर्नाविपाकव चनमाद-- 

वयं येभ्यो जाताश्चिरपरिचिता पव खदु ते 
समं येः संबद्धाः स्पृतिविषयतां तेऽपि गमिताः । 

इदानीमेते सखः परतिदिवसमासन्नपतना 

गतास्तुस्यावस्थां सिकतिखनदीतीरतरुभिः ॥ ४८ ॥ 

वयमिति । चयं येभ्यो मतापितृभ्यो जाता उत्पन्ना. ते चिरपरिचिता एव 
चिरकारुपरिचयवन्त एव नष्ट एतवरैय्थ. । खट्शष्टोऽत्र निश्चये वाक्याङंकारे वा। 
तथा यजनं सम सब्रद्धा सम्यग्ब्रद्ध् गता. । 'सच्रत्ताः" इति पाठे प्रावृता इदयर्थं । 
तेऽपि स्णतिविषयता स्मरणगोचरत्वं गमिता प्रापिता । कालेनेति शेष । तेऽपि 
नष्टा दख. । गमेण्यन्ताक्कर्मणि त्त । ̀गतिबुद्धि इद्यादिना अणिक्रै कर्मभि 
प्यन्ते कटुश्च कर्मेण ` इति वचनात् । अथवा गमिता गता हइदयर्थं । खा 
णिचि ^रामो राज्यसकारयत्' इतिवत् । इदानी वार्थकावस्थायामेते वयं प्रतिदिवसं 
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प्रयहम् । यथार्थेऽव्ययीभावः । आसन्नं समीपवर्ति पतनं निधनं येषां ते तथोक्ताः । 
अतएव सिकतास्िन्नस्तीति सिकतिरं सेकत प्रायम् । देसे छबिरचौ चः इदयनेन 
ततस्तसिन्निय्थं इख्चू्मयय. । यन्नदीतीर नदीतरगप्रदे्षः त्र ये तरव ब्रक्षाः 
ते ठद॒ल्यावस्था गता समदं पराप्ता स- । क्षिप्रमेव यास्याम इव्यर्थः. । एतत्स 
कार्कृतमेव, अन्यथा कथमन्य्येदकसामभ्यमिति भाव । अञ तरङ्नभङ्गया- 
यति सिकतापनयेऽविरम्बेन तरूणा निमलोन्मूर । तदयोतनाथै नदीतीरख 
सिकतिरूविशेषणम् । खी शकेरा शर्करिर शकर शर्करावति । देश एवादि- 
माचेवमुन्नेया सिकतावति ॥` इदयमर । शिखरिणी ॥ 

अथ प्राणिनां विचायेमाणे ठेशस्याप्यवकाशो नासीदयाह- 
आयुर्वषदातं चरणां परिमितं रानौ तदध गतं 

तस्याधेस्य परस्य चार्धमपरं बाछत्वच्रद्धत्वयोः ) 
तेषां व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिनीयते 

जीवे वारितरङ्कचश्चरुतरे ख्यं कुतः प्राणिनाम् ॥ ४९॥ 
आयुरिति । ठेणा मलयोना आयु जीवित्तावधिकाखो वर्षशत कतसवत्सरा- 

त्मकं परिमितं इप्तम् । ब्रह्मणेति रेष । "विरदयाया सदैकत्वे सवाः सष्येय- 
संद्ययो > इदयमर. । तदथं तख वर्दातस्यां पच्चाशद्रत्सरात्मकं रात्रौ गतम् । 
इन्द्रियव्यापारोपरमरूपनिद्रावस्थया गलितं भवतीदर्थ. । परस्य तस्य जागरूकेण 
वर्तमानस्य अधस पञ्चाशद्रत्सरात्मकसय अपर अन्यद पश्चविशतिसंवत्सरत्मकं 
वारत्वन्रद्धत्वयोः गतम् 1 अन्ञाना्यक्तत्वावस्थाविषयत्तया नष्टमियर्थ । द्वादश- 
संवत्सरात्मकमेकमधे बारुत्वे, अन्यद्ृद्धत्व इति विवेक । रोषं पञचर्विंशतिसंव- 
त्सरात्मकमेतदवशिष्टाधे व्याधिभि रेगैः वियोगदु.खै. पुत्रकरुत्रदिविरहग्रयु- 
्दु.खे सहितं सत. सेवादिभि खजीवनार्थं वित्तवत्परिचयौदिकष्टकमैभि 
नीयते अतिवाद्यते । अत वारितरद्चजचरुतरे अतिचच्चटे । क्षणिक इद्यर्थ । 
जीवे जीवने भराणिना सख्ये सुखं त । न कुतोऽपीलथ । उक्तरीदया विचा. 
यमाणे खुखलेशस्याप्यनवकाशादिति भाव. । कादलविक्रीडितम् ॥ 

अथ कालन्रययुक्तबास्यायवस्थाक्रमेण मत्यः सर्वोऽपि भ्रियत दव्युप- 
संहरति- 

क्वणे बालो भूत्वा क्षणमपि युवा कामरसिकः 
श्षण वित्तेर्दनः क्षणमपि च खंपूणैविभवः । 

जसजीर्भैरद्गेमेर इव वदीमण्डिततयु- 
नरः; खंसारन्ते विदति यमधानीयवनिकाम् ॥ ५० ॥ 

क्षणमिति । क्षण क्षणमान्नम् । ईषत्कारमिदयय. । अद्यन्तसयोगे द्वितीया । 
छ रिद्यु भूत्वा तथा क्षणमपि कामेन मन्मथेन रसिक श्द्वाररसाभिनिविष्ट- 1 
यद्रा काम्यन्ते अभिरुष्यन्त इति कामा कासिनीसभोगादिविषया तेषु रसिकः 
अनुरागवान्, युवा तरुणश्च भूत्वा । तथा क्षण वितते्हीन निधनो भूत्वा । क्षणमपि 
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च संपूरणविभवः प्रिपू्णवनश्च भूत्वा । अथेरेविभवा अपि इति धनपयोयेष्व- 

मरः । तथा क्षणं जरया जीर्णैः चिथिकैः । विष्िष्टसंधिवन्धेरिति यावत् । 

अङ्गेरपरुक्षितः अतएव वलीभिः विश्टथच्मभद्गीमिः मण्डिता भूषिता । चिहि- 

तेति यावत् । मडि भूषणे इति धातोः कर्मणि क्तः । तचुः गात्रं यख तथोक्तो 

भूत्वा । नरः । स्वौऽपीलयर्थ. । नट. तत्तद्वैषधारी नर्तक इव । संसार वाल्य- 
यौवनायवस्थानुभवषूपसंसारकपटनाटकस्य नाव्यभ्रवर्तकाडम्बरसखय च अन्ते 
अवसाने । यमो धीयवेभ्त्रेति यमधानी संयमिनीनाघ्नी यमपुरी । करणाधिक- 
रणयोश्वः इति ल्युट् । रिन्त्वात् दीप् । सा यवनिका प्रतिसीरा तिरस्करिणीव 

तां विश्यति रतो भवति ¦ अन्यत्र प्रविष्टो भवतीयर्थः । प्रतिसीरा यवनिका 
इद्यमरः । नवविशेषणानि योज्यानि । उपमाल्कारः । रिखरिणीडृत्तम् ॥ 

इति वेराग्यशतकव्याष्याने कालमहिमावुवर्णेनं नाम पश्चमं दशकम् । 

अथ यतिन्रृपतिसंवाद्वर्णनम् । 

अथ इह कधित्ुतधिद्भाग्योदयादित्थंभूतकाल्वेषम्यं ज्ञात्वा वैराग्यायदि 
यतिर्भवेत् तदा नैरपेक्ष्यस्तृणमिव जगलारमारोक्यन्नरवधीरितानुवतनेच्छुः राज्ञा 
सह संवादं कठं शक्कुयात् नान्यथा । अतो निरङ्कश्षत्वयतिभावोऽवदयं संमाव- 
नीय इति विवेकिनां ज्ञापयितुं तत्सवादप्रकारमाद-- 

त्वे सजा वयमप्युपासितगुरुपज्ञाभिमानोक्नताः 
ख्यातस्त्वं विभवेर्यश्ांसि कवयो दिश्चु प्रतन्वन्ति नः। 

इत्थं मानधनातिदूरमुभयोरणप्यावयोरन्तरं 
यद्यस्माख पराख्वुसखोऽसि वयमप्येकान्ततो निःस्पृहाः ॥५९॥ 

त्वमिति । त्वम् । रजयतीति राजा । महोन्नत इद्य्थैः। वयमपि उपासिताः सेविता 
गुरवः आचायौः यया सा तथोक्ता ! आचायेवानपुरुषो वेद” इति श्रुतेः । निरन्त- 
रणगुरुसेवातत्परेदयर्थः । यद्रा उपासिता गुरूपासनावशात् संपादिता गुरः प्रष्टा च 
या प्रज्ञा त्रेकास्यगोचरयुद्धिविशेषभ्रदृ्ति. तथा योऽभिमानः आग्रह. तेन उन्नताः 
उक्षा । त्वे विभवैः घनसंपद्धिः ख्यातः सवत्र प्रतिद्धः। तथा कवयः विद्वांसः । यद्रा 
विचिचप्रवन्धवचनरचनाचातुरीधुरीणप्रतिभासंपन्नाः कवयितारः नः असाक-य॒- 
शंसि कीतीं* दिक्षु दिगन्तरषिषु प्रतन्वन्ति विस्तारयन्ति। एते महान्तः संततपरि 
चयाभिनन्दिताचायकृपाकरक्षरुन्धप्रज्ञाभिमानमानसमहोत्सवशालिनः ज्ञान विज्ञा- 
नसंपत्ना मोक्षसाम्राज्यपद्वद्धास्तृणीकृतव्रह्मपुरंदरा इयस्मानपि कीर्तयन्तीदयर्थः । 
तस्माद्यमपि ख्याता एवेति भावः । अतः इत्थं अनेन प्रकारेण त्वं च अहं च आवां 
तयोः । दादीनि स्र्निलम्' इत्येकरोषः । उभयोरपि अन्तरं तारतम्यं मानघ- 
नाभ्यां अतिदूरं अखन्तविग्हृष्टम् । लं केवर धनवान्, वयं तु ्रज्ञप्रयुक्ताभिमान- 
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धनवन्त , अतस्तव चास्माकं च खमेरुसर्षपयोरिव महदन्तरमिदयर्थ । अत- 
स्त्वमस्माछ विषये पराद्युख अनादरपरोसि यदि, तर्हिं वयमप्येकान्ततो निः- 
स्पृहा निरपेक्षा । अनाद्रपरा इद्यर्थं । त्वयीति रोषः! अनादरे व्यवस्थान 
संसारे नास्माकमनच्र प्रयोजनमसि । तवास्ाखादरशेत् अस्ाकमपि त्वय्या- 
द्र. । तद्रशादच्र स्थास्याम । अन्यथान्यत्र गमिष्याम इति भाव । अत्र ^त्व- 
राजा वयं इद्युपक्रमे वयमप्येकान्ततो नि स्षृहा ` इ्युपसंहारे वहुवचनं 
प्रयुज्य आवयोरिति द्विवचनप्रयोग- कथमुपयुञ्यत इति चेत्, सवषां समुदा 
यविवक्षया आत्मसभावनाया बहुवचनप्रयोगेण वा युक्तत्वान्ने कोऽपि विरोध । 
एवयुत्तरघ्रापि द्रष्टव्यम् । शाद विक्रीडितम् ॥ 

उक्तमेवाये भ्गयन्तरेणाह- 

अथौनामीरिषे स्वे वयमपि च भियमीरमहे यावदर्थं 
दुरस्त्वं वादिदर्पैव्युपदामनविधावक्षयं पाटवं नः। 

सेवन्ते त्वां धनाद्या मतिमखहतये मामपि ओ्ओतुकामा 
मय्यप्यास्था न ते चेच्वयि मम नितरामेव राजन्ननास्था ।५२॥ 

अथोनामिति । त्वं अथौनां धनानां ईदिषे ईश्वरो भवसि ! तथा वयमपि च 
यावानर्थो यावद यावदभिघे्यं । यथा तथेदयर्थं । “यावदवधारणे, इव्यन्य- 
यीमाव- । “अर्थोऽभिधेयरेवस्वु प्रयोजननिद्त्तिषुः इयमरः । गिरा शाल्रवचनानां 
ईेदमहे । अशेषशाल्लविभवाथोनां प्रभवाम इदयर्थं । विद्महे" इति पाठे गिरा या- 

वदर्थम् । अरोषविरोषार्थमिदयर्थ, । विद्महे जानीमहे । तथा त्वं शूरः शोयवान् । 
रिपुदरन इति रोष । तथा न अस्माकं वादिदरपैव्युपशमविधो प्रतिवादिगर्वनि- 
वौपणविधाने ¦ “विधिर्विधाने देवे च' इयमर. । अक्षयं अविनाशि पाटवं सा- 
मर्यम् । अस्तीति शेषः । त्वा धनाब्या धनसखामिन- । इभ्य आव्यो धनी खामी 

इखयमर. \ सेवन्ते भजन्ते ! तदविनाशा्थ तदभिष्र्यथं चेति भाव । यद्रा 
धनाव्या धनाच्यत्वाभिराषिणः। राजसेवया धन संपादनेच्छव इव्यर्थः । त्वां सेवन्ते । 

मामपि ! अस्मानपीयर्थं । मतिमलहतये बुदधिजाञ्यनिवरच्यर्थम् । “यस्तु पयेरते 
देशान्यस्तु सेवेत पण्डितान् । तस्य विस्तारिता बुद्धिस्तैलचिन्दुरिवाम्भसि ॥" इति 
वचनादिति भाव । यद्वा मतिमखानि रागद्रेषादय तेषां हतये प्रक्षालनार्थम् । 
बुद्धिश्चदधिद्वारा ज्ञानावाप्यर्थमिलयर्थं । श्रोतं कामोऽभिरषो येषा ते श्रोतुकामा 
सुश्रूषव. । शुरसुखाच्छोतव्यम्'इति न्यायेनासन्युखाच्छाख्रार्थश्रवणेच्छव । गु- 
रु्ुशरूषया विया इत्युपदेशवचनविश्वासवन्त. दिष्या इयर्थः । सेवन्त इति सं- 
बन्ध । "तुं काममनसोरपिईइति तुमुनो मकारलोप । अत हे राजन्, ते मय्यपि 
आस्था न चेत् अनादरो यदि, तदा मम स्यपि नितरा अलयन्तम् । अव्ययादा- 
म्प्रयय । अनास्था । निरपेक्षत्वादिति भाव । किंत्वेषोऽहं गतोऽस्मि । अन्यत्र ग- 
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मिष्यामील्थं । वर्वमानसामीप्ये वतैमानग्रययय । खसय निरङ्कशत्वदयोतनाथै 
एतच्छब्दप्रयोगः । पूर्श्छोकोक्तभावं एवाघ्राप्यनुसधेय । खण्धरा ॥ 

अथ कथमन्यन्र गसमिष्यसीदखशङ्कायामस्माकं निदलयसंतुशन्तःकरणतवाच्र किं 

चिदपि कृच्दूमियाट-- 

वयमिह परिवुश्ा बस्कटेस्स्वं दुकूलैः 
सम इव परितोषो निर्विशेषो विशेषः । 

स तुं भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाखा 
मन्ति च परितुष्टे कोऽर्थवान्को दरिद्रः ॥ ५३ ॥ 

व परमिति । हे राजन्, वयमिहेदानी वल्कले. दारुत्वङ्निभितचीवरे परि- 
तुष्टा सतुष । त्वं दुकूरैः क्षौमेः । विचित्रचीनाम्बैररियर्थ. । परितुष्ट इति 
वचनविपरिणामेन सबन्धं । परितोष सतोष अस्माकं तव॒ सम इव तुल्य 
एव । इवशब्दोऽत्रवधारणार्थक । विरोष अन्यतयोत्करषैस्तु निर्विशेषो विरेष- 
रहित 1 मःमक्रतवकपरितोषयोरन्तर न किचिदप्यस्तीदयर्थं । “सम इव परि- 
तोपो जायते को विरोष › इति वा पाठ ।किदठु यख पुंस. तृष्णा धनचिप्सा 

विशाला अलयायता स पुमान् दरिद्रोऽकिचनो भवत ।! नान्य इदयर्थं । संभा- 
वनाया लोट् । कथमेतदिदयाशङ़योक्तमर्थमथोन्तरन्यासेन दटयति-मनसि च 
परितुष्टे येनकेनचित्सतुषटे सति क पुमानर्थवान् द्रव्यसंपन्नः; कश्च वा दरिद्रः 

दरव्यहीन, । न कोऽपीद्र्थं । मनःपरितोषे काभालाभयोरकिचित्करल्लादिति 
भ।व* । अतो न किचिदप्यसाक छृच्छूमिति वेदितव्यम् । मालिनीवत्तम् ॥ 

तथापि शरीरयात्राया अन्यथासभाव्यमानत्वात्न दुजनाविनयं सों शकौ- 
मीलयाद- 

फर्मख्मदशनाय सादु पानाय तोयं 
क्षितिरपि रायनाथै वाससे वह्करं च। 

नवधनमधुपान्रान्तसर्वेन्दरियाणा- 
मविनयमघुमन्तुं नोत्सहे दुजनानाम् ॥ ५४ ॥ 

फरमिति । फर अशनाय भोजनाय । श्युन्निवारणार्थमिदर्थ, । अङं प्या- 
पतम् । अलमिति पयाप्यर्थग्रहणात् नम खसि- इदयादिना चतुथ । एवमु- 
तरत्रापि द्रव्यम् । तथा खादु मधुरम् । भ्रिष्विषटे खादु मधुरे" इदयमर. । 
तोयं उदक पानाय । त्ष्णोपन्चान्यर्थमिलर्थं । अलम् । तथा क्षितिरपि 
शयनाथे सवेशनाय अलम् । तथा वल्कं च वाससे आच्छादनाथे अलम् । 
अत नवं सथ सभावित यद्धनं तदेव मधुपानं मद्यपानं तेन भन्तानि 
अमागवतीनि सवौणीन्दरियाणि येषां तेषां धनमष्ुपानसय चित्तविकाराविवेका- 
दिकारित्वेन यथाकथंचिद्धिवेकटेशसमवे तननिदत्तिधेनविरेषणम् । अतस्तसय 
दुजनाना दुमोम्॑यालिन अविनय दुविनयम् । अनाद्रमिति यावत्, 



म, 

३ वेराग्यशतकम् । १४१९ 

अनुगन्तुं अङ्धीकय नोत्सहे न ष्यामि । सति गलन्तरे किमर्थं सोढव्यमिति 
भाव" । इत्त पूर्ववत् ॥ 

एनमेवाभे भङ्वन्तरेणाह-- 

अशीमहि वयं मिक्षामाश्ावासो वसीमहि । 
दायीमषि महीपृष्ठे कुर्वीमहि किमीश्वर; ॥ ५५ ॥ 

अशीमहीति । वयं भिक्षा भिक्षान्नमशीमहि भोक्ष्याम । अश्च भोजनैः इयस्ना- 
द्ातोिंड् । आत्मनेपदोत्तमपुरषवहुवचनम् । एवमुत्तरवापि द्रष्टव्यम् । तथा 
आशा दिशश्च एव वासो वसीमहि आच्छादयिष्याम । दिगम्बरा अविष्यामं 
इदयर्थं । महीपृष्ठे मूतटे शयीमहि खष्याम । अत दश्वरे राजभि कि कुर्वी- 
महि कि करिष्याम । न करिमपीलयर्थं । शरीरयाच्राया अन्यथेव मभान्यमान- 
लादिति भाव ¦ इत्थं स्थितित्वमेव व्रह्मनिष्टयतिलक्षणम् । तदुक्तं भदाभारते 
उद्योगपर्वणि धृतराष्ट्र प्रति सनत्छजतेन--येन केनचिदाच्छनन येन केनचिद्या- 
शित. । यत्र क्रव्वनदायी स्यात्त देवा ब्राह्मणं विदु ॥` इति 1 उक्त च श्रीमद्धा- 
गवते--व्वीराणि कि पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नो ब्धिपा. परभ्तः 
सरितोऽप्यशुष्यन् । सद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपपन्नान्कृस्मादजन्ति यतयो 
धनदुर्मदान्धान् ॥* इति । तथा चोक्तं शिवगीतायाम्--सवीतो येन केनाश्चन्भर््य 
वाभक्ष्यमेव वा । शयानो यत्र कुत्रापि सवोत्मा मुच्यतेऽ स. ॥° इति । भलष्टुप् ॥ 

१ 

अथ सख्य राजदशनायोग्यताया प्रकटनापदेरेन तं निन्दति-- 

ननरानविखान गायका 
न च सम्येतरवाद्चुश्चवः। 

नरृपमीक्षितमज कै वयं 
स्तनभारानमिता न योलितः ॥ ५६ ॥ 

नेति । वयं नया विविधवेषधारिणो विचिच्रनाव्यनिपुणा न। न भवाम इदयर्थं । 
येन नयनानन्दो भवेदिति भाव. । विटा एकविदया नायकानुकूर्नचतुरा न भ- 

वाम, । येन तत्तत्नायिक्ानुकूल्यप्रयोजनं सिथ्येदिति भावः । तदुक्तमलकारशाल्ते- 
“नायकानां नायिकायुलने सहाया. पीठमदंविटचेटविदूपकाद्य ` इति ! तद्ट- 
क्षणं च तत्रैव-'किचिदून पीठमदं एकवियो विट स्मृतं । सधानङ्शख्धये 
हास्य प्रायो विदूषक \ इति । गायन्तीति गायका सगीतङुरशखा तेन भवाम । 
येन श्रवणानन्दो भवेदिति भाव । सभाया साधवः सथ्याः । शतच साघु? इति 
यस््रययः। तेभ्य इतरेय वा अरिषटगद्यारापा साधारणजनमनो यनोदमात्रपयेव 
साथिन ¦! नतु श्ाछ्रस्वादिन इदयर्थं । यद्रा सभ्या विद्रास , तदितरे साघ्रारणजनाः 

तेषा वादास्तद्रदनयोग्यवाक्यानि तेर्वित्ता चुश्चवं । दासयक्रारिण इयर्थः । न 
भवाम इद्यर्थ । येन मनोविनोद्ये भवतीति भाव । तेन वित्तश्चञ्ुप्चणपेः इति ॥ 
चुद्चप्परयय. । तथा सनभारै कचकुम्भभरेः आनमिता ईषन्नप्राङ्नय योषितो- 
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पिन भवामः यैन संरम्भसंभोगेोत्पुकयं भवेदिति भाषः । अतो वप राजानं ₹- 

क्षिं द्रष्टम् अत्र नटादिषु वयं के । न केचिदिदय्ै. । एतेषामन्यतरत्वे योग्यता 

सादिति भावः । एतेनासभ्यानामेवावकाशग्रदः, नतु सभ्यानामिति वरप निन्दा 

गम्यते । श्रृप वीक्षितुम्? इति पाठे हे एपेयामनच्रणम्। त्वामिति रोषः । अन्यदुक्ता- 
थम् । वैतालीयाख्यमर्धसमव्तम्--द्धिषमेऽ समे कलास्ताश्च समे स्युनौ निर- 
स्तरः । न समात्रपरश्रिता कला वैताटीयेऽन्ते रो गुः ॥* इति रक्षणात् ॥ 

निन्दासेव चतुभि" प्रपच्चयति-- 

बिपुरहद रीयेशेरेतज्ञगज्ञनितं पुस 
विधरतमपरेदैत्तं चान्येविनिद्य तृणं यथा। 

इद हि भुवनान्यन्ये धीयश्चवुदेर भु्रते 
कत्िपयपुरस्वास्ये पुंसां क एष मदज्वरः ॥ ५७॥ 

विपुरेति । पुरा पूर्वकाटे विपुहृदयेः महामानभैः । उदारबुद्धिभिरिलर्थः । 
ईशैः दरिधन्द्ादिसावैभोमे एतत् परिददयमानं जगत् भूमण्डलं जनितं उत्पादि- 
तम् । समग्रधर्माचरणेन संस्थापितमिलय्थैः । तथापरैः ययातिग्रतिभिरीश्वरैः 
विधृतं विशेषेण धृतम् । सम्यक्परिपाटितमिदर्थः । तथान्यैः बलिप्रभृतिभिः 
विजित्य शनरुचयेन खव छृला तृणं यथा तृणमिव दत्तं अर्थसाक्कृतम् । एते- 
नेतेषां महौ दाय सूच्यते । इह हि इदानीमपि अन्ये धीराः धैयैशचालिनः । चतुद 
राभुवनानि भूरादिचतुदशविष्टपानि भुजते अनुभवन्ति । ताष्टक्साम्यसंपन्ना- 
स्ििष्ठन्तीदयर्थः । भुज पाटनाभ्यवहारयोः' इति धातोः ठद्र् । भुजोऽनवने 
दसयात्मनेपरदम् । अतः कतिपयानि च तानि पुराणि च तेषाम् । द्वि्ाणां पञ्च 

षाणां वा पुयणामिदयर्थः । खाम्ये आधिपत्ये सति पुंसामेष परिद्यमानो मदो 
दमं एवे ज्वरः संनिपातज्वरः बुद्धि्रशहेुत्वात् कः । किमर्थमिदयर्थः । अतः 

पुरातनमहाराजचरितानुसरणाष्टल्नितव्यम्, नतू्मत्तेन भवितव्यमिति मावः । 
हरिणीड्ृत्तम् ॥ 

अथुक्तायां यस्यां क्षणमपि न जातं चरपशते- 
भुवस्तस्या कामे क इव बहुमानः क्षितिभूताम्। 

तर्देशयस्याप्य॑श्चे तद्वयवलेरेऽपि पतयो 
विषादे कतेव्ये विदधति जडा; त्युत मुदम् ॥ ५८॥ 

अभुक्तायामिति । यरपैरतेरनेकभूपाख्कैयखां वि अयुक्तायां अननुभूतायां सदां 
क्षण क्षणमात्रमपि न जातम् । कितु क्षणमाच्रव्यवधानरहितमेवाचुभूयते इयर्थः ! 
तखा थुवो लाम प्रप्ते क्षितिथरतां र्नं क इव । इवशब्दो वाक्याङंकारे । ईइयेतीष- 
दर्थोपमावाक्षया्टकारे षु" इति गणन्याख्याने । बहुमानः उत्कषैः। न कोऽपीदयथैः । 
सवेसाधारण्यादिति भावः ! किंतु तखा भुवोऽ्चखापि अंशे भागे च तथा तख 
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अरस योऽवयव एकदेश तस खेदो । अलस्पकोणेऽपि चेदयर्थः । प्रतयः ३- 
श्वरा जडा मन्दा विषादे खल्पत्तमभूखण्डाधिपतयो वयं जाता इति विषादेदुखे 
कर्वव्ये सति प्रत्युत वैपरीत्येन सुद संतोषं विदधति कुर्वन्ति । मोदन्त इल्यर्थ. । 
अद्यो महानयमेतेषामविवेक इदयर्थं । “प्रत्युतेत्युक्ते वैपरीत्ये इति गणव्या- 
ख्याने । शिखरिणी ॥ 

आसता तावल्छद्रगरपवाती । तया्वापरास्तु ततोऽप्यलयन्तक्चुद्रा इवयाह- 

मृत्पिण्डो जरुरेखया वरखयितः स्वाऽप्यय नन्वणुः 
स्वांशीकृत्य तमेव संगरशते राज्ञां गणा युञ्जते । 

ते ददयुदैदतोऽथवा किमपरं श्चुद्रा दरिद्रा भृशं 
धिग्धिक्तान्पुरखषाधमान्धनकणान्वाञ्छन्ति तेभ्योऽपि ये ५९ 

सतिपण्ड इति । जरूरेखया समुद्राकारजलरेखया जखुधारया चर्यित. वेत 

पुज्जीकृतश्च योऽयं परिद्द्यमान. सवै अरोषोऽपि खषििण्डश्च अणुनेनु तं तादशं 
गरतििण्डमेव सगररातैयुद्धश्तैः खाशीकृखय खभागीकृल ये राज्ञां गणाः भुज्ञते 
अनुभवन्ति ते राजगणाः दयु अथे वितरेयुव । ददातेभेविष्यति छिड्। अथ- 
वेति पक्षान्तरे 1 ददत" वितरन्तो वा । ददाते. वर्तमाने शतृप्रययः । नाभ्य- 
साच्छतु ` इति नुमभाव । अपर अन्यहुष्करं किमसि । किमपि नास्त्येवेयर्थ. 1 
गरदं अलय श्ुद्रा दीना दरिद्रा दीनाश्व । अनेकसयुगङ्केशार्जितश्षिण्डभोक्रलात् 
रुद्रत्वं तच्राप्यद्यभागिलाद्रिद्रत्वं चावगन्तव्यम् । ततस्तेभ्य श्षुद्रदरिदरेभ्यो राज- 
गणेभ्यो ये पुरुषाधमा. धनकणान् धनदेशान् वाञ्छन्ति अभिलषन्ति, तान्पुरुषा- 
धमान्मायुषपाशान् धिक् पिक । कूपराध प्रसृतजर्पातवत् तथाविधक्चुद्रयाज्ाया. 
परमनैच्यावहत्वात्त्याचितारस्ततोऽपि नीचास्ते नराधमा- । पौन पुन्येन निन्या 
इलय्थैः । धिद्निभत्तननिन्दयोः' इयमरः 1 उभसर्वेतसो. कायो धियुपयौदिषु 
त्रिषु । द्वितीयाग्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि ददयते \\ इति वन्वनात्पुरुषाधमानिति 
द्वितीया । वीप्साया द्विभौवः। खदग्यङुक्चिकण्डपूरणेकश्रयोजनाया- पुरुषाधमत्व- 
जनन्याः श्ुद्रयाजाया यिक्तार विधाय खत सिद्धानन्दनिन्याकुलख पुरुषोत्तमत्व- 
जनकस यतिभावस्यैव जीवातुमागणं विधेयमिति तात्पयम् । शादूलविक्रीडितम् ॥ 

कि बहुना स एव सफलजन्मेति निममयति- 
स जातः कोऽप्यासीन्मदनरिपुणा मधि धवलं 

कपाटं यस्योश्चेर्विनिहितमलरकारबिधये । 
नृभिः प्राणज्ाणप्रवणमतिभिः केिदधुना 

नमद्धिः कः पुंसखामयमतुखदपेञ्वरभरः ॥ ६० ॥ 
स इति। स पुमान्कोऽपि किदेव जातः सफटजन्मासीत् । न सर्वं इदयर्थ. । को- 

ऽसाविलयत आह-यख पुंसः धवर शचं कपालं शिरोऽस्थि मदनरिपुणा शंभुना 
उञः न । सवोपरि वर्तमाने इयर्थः । मूर्धं निजमस्तके अरुकारविधये भूषण- 

सु० न° ॥ 81 



१५२ सभाशिरिच्शियां 

विधानाय विनिहितं निक्षिप्तम् । स एक एवेति संबन्व- । सकलसुरादुरभाटिख- 
चितमगेध्रमादीपितपादारविन्दसय केठासमेरुमिरीश्वरथय भगवत" दभो कपार- 
रखरलादिति भावः ¦ कि धुना इदानी प्राणत्राणे तुच्छभ्राणसरक्षणे प्रवणा 
सक्ता मतिर्थेयां तै तथोक्त अतएव मद्धि नयस्कर्वाणे केधित् कतिपथैः एवं 
नरभि मदुष्ये. ' हेव तृतीया ¦ अथवा नमद्धि पुसा नरवरमन्याना रात्ता अयं 
परिददयमान अतुलो नि-सीमायो दपं मद सएव ज्वरभर ज्वरोद्रेक । अप्- 

भ्रशहेतुललात् । क । किमथमिलर्थं । सरणानन्तरमपि यस रिर॒ आदरपूर्यकं 
सहदुपादेय् भवति, सर एव सफठजन्मा पुश्पोत्तमश् । अन्य. सर्वोऽपि निष्फट- 
जन्मा पुरुषाधमश्वेति भावं । शिखरिणी ॥ 

इति वैराग्यशतकन्याख्याने यतिन्रपतिसवाद वर्णनं नाम षष्टं दशकम् । 

अथ मनरसंवोधननियमनम् ! 

अथ मनोनियमनदक्षयेव यतित्वात्ततपरसङ्गानन्तर मन सबोधनपूरवकं नक्नि- 
यमनप्रकारमाह- 

परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमाराध्य बहुधा 
प्रसादं किंनेतु विश्चसि हदयङ्कदाककितम् । 

प्रसन्न त्वय्यन्तः स्वयमुदितचिन्तामणिगणो 
वितिकः संकद्पः किममिटषितं पुष्यति नते ॥ ६१ ॥ 

परेषामिति । हे हैष्य, प्रतिदिवसं अनुदिनं बहुधा बहुप्रकार" । “प्रकारवचने 
याद । परेषा चेत्रक्षि भ्ाराध्य भ्रसाय । तत्कारोचितानुवतैनैरन्मुखीकृत्ये- 
यथे । ङ्लेल अधिप्रथोश्ेन कलितं सपादितं प्रसादं अनुग्रहं नेतुं प्रापयितुम् 
मनायेवेखधेः } नभपृद्ठिपकाततुसुन््रययः । विशसि किमू । प्रवर्तसे किमि- 
दथ । अथ यथाग्रथचित्परचित्तप्रसादनेनाभिरषितं साधयिष्यामि, अत. 
किमथेमेवं निषिध्यत इदल्याह-ग्रसन्न इति । बयि अन्तः अभ्यन्तरे प्रसते 
समाहिते सति । वर्ियैखलवैसुष्येन खस्यान एव स्थिते सतीलयर्थ. । खयं 
खप्रयल्नं विनैवेदयथः । उदितः आविभूत. चिन्तामणिगण । चिन्तारलनिचय- 
रूप इयथः । एवमेव चिन्तामणिररोषाभिरुषितदानसमथं , तद्कणश्च कि 
वक्तव्य इति भावः । विविक्तो निष्कर्ड । संकल्प इच्छाविरोषः । ते तव 
अभिरूषितं वाञ्छितं न पुष्यति कि न पूरयति किम् । पूरयल्येवेय्. ! अथवा कि 
वाभिरषितं न पुष्यति \ सवेमपि पुष्यत्येवेयशै- । अतः आतमप्रसत्ेवाभिल- 
पितप्रापतो किमन्यप्रसादनायसेनेखथैः । अन्यथा सकें विहाथारण्यकषण- 
न्याय प्रसज्येतेति तात्पयेम् ¦ शिखरिणी ॥ 



३. वैराग्यरदतकम् । १५३ 

एवं मनःप्रसादे गुणयुक्चा तस्यायणलमाद-- 

परिभ्रमसि किं मुधा कचन च्चिन्तं विश्चाभ्यतां 
स्वय भवति यद्यथा भवति तत्तथा नान्यथा । 

अतीतमनचुस्मरज्नपि च भाव्यसंकस्पय- 
न्नतर्कितसमागमाननुभवामि भोगानहम् ॥ ६२ ॥ 

परि्रमसीति । हे चित्त, सुधा व्यथं कि किमथ परिभ्रमसि संचरसि । न सं. 
चरितव्यमिवयर्थ. । प्रयोजनाभावादिति भाव. । तर्हिं कि कर्तत्यमत आद--~ 
कचन कु्रचित्स्थरे विश्राम्यता स्थीयताम् । खस्थान एव खेर वर्ततामिदयर्थः । 
नन्वेव चेच्कथ कार्य॑सिद्धिरियत आह-- यत्कार्यं यथा येन ्रकारेण भवति, 
तत्तथा ख्य अप्रयन्नेनेव भवति । अन्यथा वैपरीस्येन न भवति । “यद्भावि 
तद्भवत्येव इद्यादिवचनात्सर्वैमेतदवायत्तमेवेति भावः । अतो विश्राम्यतामिति 
सबन्ध । विश्वमे कि फरुमिदयत आह-अहं अतीतं अतिक्रान्तं अथं अनञ्चु- 
स्मरन् अचिन्तयन् । अनयुरोचयन्निदयर्थ. । तथा भावि चापि भविष्यदर्थमपि 
च । वस्तुसामस्त्ये नपुंसकलनिदंशः । असंकल्पयन् अनाकाह्ून् अतकिंत्तः 
अनभ्यूहितः समागम येषा तान् अविन्तितोपनतान् भोगान् विषयान् अनु- 

भवामि । देववरात्सभाविताथौन्मोक्ष्यामि । वर्तमानसामीप्ये वर्तमानग्रययः । 
यद्रा अनुभवामि अजे । अतो मदथ न परिभ्रमितव्यमिति भाव. । एवं चेत्पर- 
मेश्वरसखाप्यवद्यं भियो भवेयमिति तात्पयम् । तदुक्तं भगवता--शयो न हष्यति 
न द्वेष्टि न शओोचिति न काड्ति । छभाद्चभपरिलयागी भक्तिमन्य स मे प्रिय. ॥ 
अन्यत्राप्युक्तम्--"गताथोन्राजुश्लोचन्ति नार्थयन्ते मनोरथान् । वर्तमानेन 
वर्तन्ते तेन मे पाण्डवा" प्रिया \: इति । प्रथ्वीष्रत्तम् ॥ 

अथ विशिष्य संबो वनप्रकारमेवाह- 

एतस्माद्धिरमेद्दियार्थगहनाद्ायासकाद्ाश्चय 
भ्रेयोमाैमन्षेषदुःखशमनव्यापारपश्च क्षणात् । 

स्वार्मीभावसुपैहि संत्यज निजां कट्ोरुखोलां गति 
मा भूयो भज भङ्कयां भवरति चेतः अ्रसीद्ाघुना ॥ ६२ ॥ 

एतस्मादिति । दे चेतः, एतस्मात् परिददयमानात् आयासयतीदयायास्चकात् 
दुःखजनकात् इन्द्रियाथौः शब्दादिविषया एव गहनं अरण्यं तस्मात् । दुर्विंगाहत्वा- 
देतद्ूपणम् । विरम विरामं प्राञुहि । अलन्तदु.खविषयासक्ति मा कुर्विखर्थः । 
“जुगुप्साविराम-~ इत्यादिना पञ्चमी 1 न्याडपरिभ्यो रमः" इति परस्मेपदम्। क्तु 
क्षणात् क्षणमात्रेगेव अश्ेषदुःखशमनं एक्रविरतिमदादु खविध्वंसनं एव व्यापारः 
तत्र दक्षं सम्य श्रेयोमामं ज्ञानमामं आश्रय अनुसर । तत्र अवर्तखेदर्थः ! तथा 
सखात्मीभावं खरूपाचुसधानतत्परत्वं उपेहि प्राज्ुहि ! तथा निजां खकीयाम् । 



९५ सुभाषितत्रि्यां 

“चश्चङं हि मनः कृष्णः इयादौ प्रसिद्धामियर्थं । कष्टोखवत् खोखा अतिचपखा 

गति व्यापार सलयज । सम्यक् विदज्य सुस्थिर भवेदयर्थं । भूय पुनरपि भङ्रा 

भङ्गशीलां अल्लाश्वती भवरति ससारासक्ति मा भज मा सेवख । कि खधुनेदानी 

रसीद प्रसन्न भव । चित्तप्रसादमन्तय पुण्यश्चपेरपि श्रयःप्राप्यसभवादिति 

भाव. । दादैखविक्रीडितम् ॥ 
[# कः 

अथ वेश्वसनायष्वव विश्वास कुर नान्यत्राह 

मोहं माजैय तामुपाजेय रति चन्द्राधेन्चूडामणो 
चेतः स्वमैतरंभिणीतयरभुबामासङ्गमङ्गीकुर । 

कोवा वीचिषु वुद्रुदेषु च तदटेखाखु च श्रीषु च 
उवाखध्रेषु च पन्नगेषु च सुहृदगषु च प्रलययः ॥ ६४ ॥ 

मोहमिति । हे चत , मोहं पुत्र मित्रायासक्तिजनकाज्ञान माजय शोधय । दय- 
जेति यावत् । तत्र विश्वास मा कुर्वियर्थं । कितु चन्द्राधं चूडामणिर्यखय तस्िन् 
चन्द्ररोेखरे शभो ता तथामूताम् । अनिववाच्यामिद्थं । रति अनुरति उपाजय 
सपादय । तथा खगतरंगिण्या मन्दाकिन्या यासय्युव तीरप्रदेया तासा आ- 
यङ्ग तत्र निवासासक्तिमङ्गीकुर अनुमन्य । उभयत्रैव विश्वास कुर्वियर्थं । एत 
स्येव श्रेयस्करलादिति भावः । कुत एतदिदयाशङ्खान्यघाविश्वासोत्पादनार्थमखर- 
समुद्धावयति--वीचिषु वारितरेगेषु च, बुद्धुटेषु जटस्फोरेषु च, तडितो ठेखा इव 
ताछ च विदयुतासु च, धीषु सपसु च । 'तञिदेखामतद्टीषु च" इति पाठे प्रगश- 
सासडिद्टेखा तञिदेखामतछय तासु च । श्रशंसावचनैश्चः इति निलयसमास । 
न्मतदिकामचर्चिकराप्रकाण्डमुद्धतछजः इदयमर । ज्वाखग्रेषु अभिशिखासुखेषु 
च, पन्नगेषु सपु च, बुहृद्रमेषु बन्धुजनसमुदायेषु च, को वा प्रयय. । उत्तरोत्तरं 
तारतम्येन नश्वरतया प्रयक्षसिद्धेषु विचित्रससिथितिषु ग्रहदीप इति च्चुम्बनकरणे 
दमश्चुदाह ` इति रोकन्ययेन च प्रयक्षेण च दादृहतुतया प्रसिद्धेषु उ्वाखभरेषु च 
स्पृष्टतया प्राणहवैषु पन्नगेषु च विपत्सु परिलयागक्षीटेषु बन्धुजनेषु चको वा वि- 
श्रास । न कोऽपीद्यर्थः । उत्तरोत्तर अविश्वसनीयलादिति भावः । श्रययोऽधी- 
नशपथज्ञान विश्वासहेतुषुः इ्यमर । अचर प्रस्तुतानां खबन्धुजनाना अप्रस्वुताना 
वीचीप्रशतीना च यथाकथचिदौपम्यस्य गम्यलादीपकारंकारभेद । तदुक्त विदा- 
नाथेन--श्रस्तुताग्रस्तताना च सामस्त्ये तुल्यधर्म॑त । ओपम्यं गम्यते यत्र 
दीपकं तनिगदयते ॥` इति । इत्त पूर्ववत् ॥ 

अथ प्रकारान्तरेण सबोधयति- 

चेतशिन्तय मा रमां सकृदिमामस्थायिनीमास्थया 
भूपारभुकुरीकुरीविहरणव्यापारपण्याङ्गनाम्। 
थाकश्चकिनः प्रविद्य भवनद्वाराणि बासणसी 
रथ्यापङ्कषु पाणिपात्रपतितां भिश्चामपेश्चामहे ॥ ६५ ॥ 
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चेत इति । हे चेतत , अस्थायिनी अस्थियम् । कुतः । मूपालानां रज्ञा श्रु 
ङटी भ्रूभ्ग एव री कुटीर तत्र विटरण विहारो यख तथोक्तो यो व्यापारः 
तेन पण्याङ्गनाम् । व्यभिचारिणीमिति यावत् । संज्ञया नरवरणशीरामिदयर्थं । 

तदायत्तत्वात्तस्या इति भाव । यद्रा मूपालभ्रुकुरीकटीरे विहरणमेवं व्यापाये 
यस्या सा तथोक्ता सा च पण्याङ्गना वारविखासिनी ता तथाभूताम् । तदधी- 
नत्वात्तत्पत्युक्तपरव्र्तिनिष्रत्तिकामिलर्थं । अत्र पण्याङ्गनारूपण विहारे विश्ङ्खरुतव~ 
योतनार्थम् , नैयस्येन व्यभिचरणरीरुत्वप्रकटनार्थ च । यथा वारवनिता कुचर 

चित् कंचित्कारं विहृटयानन्तरमन्यच्ं गच्छति तद्वदिति ध्वनि । इट कानिचि- 
दथोन्तराणि स्फुरन्ति बुद्धिमद्धिरुनैयानि मन्थगोरवभयान्न टिद्यन्ते । तामिमां 
परिदद्यमाना रमा सप्ति आस्थय आदरेण सचत. कदाचिद्वि मा चिन्तय 
मा काह्ूय । तत्सपादनग्रयल्लं सा कर्वियर्थं । तरदं कथ जीविकेलयादयङ्ाया- 
माह--कन्थेव कट्कमेषामस्तीति कन्थाकञ्ुकिन कन्थावभितगात्राः सन्त । 
अत्र यद्यपि बहुत्रीहिणेव विवक्षितार्थलाभात्पुन प्रययान्तरभ्रहणे अच्छियागोरवम् 

“न कर्मधारयान्मघ्वर्थीय. इति निवेधात् , तथापि (त्वगुत्तरास्वतीम्', कोक- 
म्रीतिचकोरपारणपटुज्योतिष्मती खोचनेः इद्यादि महाकविश्रयोगश्च वर्तत इतिं 
वेयाकरणा कथयन्ति । यद्रा कन्थया कश्ुकरिन कश्च कवन्त । कन्थाच्छादित- 
गारा सन्त इदर्थं ! चयसिति रेष । वाराणस्या कारीपदणस्य । 'काडी वा- 
राणस्यवन्तीः इयमर । रथ्यापद्धिषु राजमागध्रेणिषु । ररभ्या प्रतोरी विरिखाः 
इति मगेपयायेष्वमर । भवनद्वाराणि गरहप्रतिदहारभ्रदेशान् प्रविश्य पाणिरेव 
पाच तत्र पतिता निक्षिप्तम् । एतेन याज्ापूर्वैकत्वं सूच्यते । भिक्षामपेक्षामहे 
सण्हयामहे । “पाणिपात्र उदरमात्रपात्रे पतितमश्चीयात्ः इद्यादिश्ुतेरनायास- 
सिद्धभिक्षाहारेण दारीरयात्रा निर्व्तेयन्त पुण्यक्षेत्रेषु सुखेन निवसिष्याम इ- 
यर्थः । तदुक्तम्ू--भिक्षादासो निराहारो भिक्षान्नेन प्रतिप्रह् । अक्षतो वा 
सतो वापि सोमपानं दिने दिने इति । वृत्त पूर्वत् ।॥ 

अथ तव यदि सर्वदा ससाररसायुभवेऽभिनिवेश ; तावदित्थभूतसामभ्यां 

तत्राभिरति कुर् । अन्यथा व्याननिष्रो भवेदयाह- 

अग्रे गीत सरसकवयः पार्श्वयोदीक्चिणाव्याः 
पश्थाट्धीखावख्यरणित चामरश्राहिणीनाम् । 

यद्यस्त्येवं कुर भवरसास्वादने रस्परत्व 
नो चेच्चेतः प्रविदा सहसा नि्विकस्पे समाधो ॥ ६६ ॥ 

अग्र इति । अत्र गीतशब्देन गायकजनो लक्षते । तथा च हे चेत इदयध्या- 
हायैम् । अमरे पुरस्तात् गीतं वीणावादनग्रवीणगायकसमुदायश्च । तथा पाश्वयोः 
दाक्षिणाला दृक्षिणदेलोद्धवा । तेषामेव विचिच्प्रबन्धनिमाणकोशरखसंभवादिति 
भाव । 'दकषिणापश्वात्पुरसस्यष्ः इति दयक्प्रयय. । सरसा रसोटढसितशब्दार्थ- 
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संधटनाचुरा ये पवयः केवयितारः ते च । तथा पशात पष्रभगे चामराणि 

ग्रकीर्णचानि गृहन्तीति चामरम्राहिण्यः तासां वाख्व्यजनवीजनतत्परणां रम- 

गीनाम् । भ्वामरं तु प्रकीर्णकम् इयमरः । लीख्या दीजनैचिन्यविकासेन 

यद्रख्यरणितं मणिकद्कणञ्चणत्करारः । तचेत्येतत्सर्वम् । "नपुंसकमनपुसक~- 

इत्यादिना नंसकैकरेषः । एवयुक्तप्रकारेण अस्ति यदि वर्तते चत् । तर्हिं भवे 

संसारे यो रसः तसाखादने अनुभवे छम्परतवं सेदधपत्वं कुर । तदासक्त भवे- 

लः । लोपो लधमो सखो खार्सो रम्परश्च सः" इति यादवः । नो चेदेवं 

नास्ति चेव सहसा अविरम्बेनैव । “खरादिपागदव्ययलम्” इति साकटायनः । 

निर्विकल्पे निरातङ्के समाधौ ध्याने प्रविश । ब्रह्मप्याननिष्टं भवेयर्थः । किमन्य 

थोभयथ्रशहेतुना वृथादेन्येनेति भावः ! मन्दाक्रान्ता ५ 

अथ विचार्यमाणे संपत्तिाभनत्रुजयादीनामप्यक्रंचित्करलमेवेयाट-- 

प्राप्ताः भियः सकलकामदुधास्ततः किं 
न्यस्तं पद् शिरसि बविद्धिषतां ततः किम् । 

& [ भ ~$ 

संपादिताः प्रणयिनो बिभवेस्ततः क 
कट्पस्थितास्तयुथतां तनवस्ततः छिम् ॥ ६७ ॥ 

प्राप्ता इति । चेतः, तनुतां शरीरिणां सकलरूकामान्. दुहन्तीति सकल- 

कामदुधाः । अशोषमनोरथपरिपूरका इयर्थः । श्रियः प्राप्ताः ततः करम् । तथा 

विद्विषतां अमित्राणाम् । द्विषोऽमित्रे इति शतृप्रययः 1 शिरसि पदं न्यस्त 
निक्षिप्तम् । पराकमातिशयेन स्वै शत्रव पादाक्रान्तीकृता इयः । ततः 
किम् । विभवैः धनै. प्रणयिनः सुहृदः संपादिता; संग्रहीताः । वशवदीकृता 

इवर्थः । “संमानिता इति पठे बहुमानिताः । ततः किम् । तथा कल्प 

स्थिताः । कल्पान्तरस्थायिन्य इयर्थः । तनवः शरीराणि संपादिता ईति सं- 

न्धः । केनचियोगेन संग्रहीता: । ततः क्रप् । तेषां श्रेयःसाधनलनिषेधादिति 

भावः । एतदादिश्टोकचतुष्टय वसन्ततिरुकाच्रतम् ॥ 

नन्वेवं श्रेय.साधनत्वेन व्यवहृतानां एतेषां निषेधे किमन्यच्छेयःसाधनमि- 

लत आद- 

भक्तिभैवे मरणजन्मभयं हृदिस्थं 
सेहो न बन्धुषु न मन्मथजा विकारः । 

संखगेदोषरहिता बिजना वनान्ता 
वैराग्यमस्ति किमितः परमर्थनीयम् ॥ ६८ ॥ 

भक्तिरिति । हे चेतः, भवे दभो भक्तिः भजनासुरागः । काय इति रेषः। किं 
च मरणजन्मथ्यां महोपद्रवकारिभ्यां निधनोतपत्तिभ्या भयम्।हृदि तिष्टतीति हृदि. 
स्थम् । कर्तन्य भिति सेषः। नतु विसर्तव्यमिति मावः । बन्धुषु पुत्रमित्रकल्तादिषु 
विषये जञेहः अनुरागः न कार्यैः ! तथा मन्मथानायन्त इति तथोक्ता विकाराः छ्नी- 
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परतच्रलादय. न कायाः । प्रेयोन्तरायलादिति भाव. । इत्थं श्रेयःसाधनत्वेन 
कर्तव्यद्रयम् । तदसाध्यत्वेनाकर्तव्यद्वयं चोपदिद्येदानी पुनभुख्यं कर्वव्यान्तरस॒प- 
दिशति--ससरगदोषे सङ्गदोषः रहिताः । कामन्छो वादिभ्रसङ्गवजिता इयर्थः ! स. 
जात्सजायते काम.“ इदयादि भगवद्रचनेन सद्गजनितकामादिदोषपरम्पराया अन- 
थहेतुलादिति भावः । कुत. । विजना विविक्ता वनान्ताः वनप्रदेश्षा ! सेव्या 
इति शेषः । तत्र किमस्तीदयाशङ्कायामाह- वैराग्यं असि । संभवतीदयथे. । इतो 
वैराग्यात्परे अन्यत् कि अथेनीयं अमिरुषणीयम् ! न किमपीदयथः । तयेव पर 
मश्रय साधनत्वादिति भाव. ॥ 

अथ ब्रह्मविचारतत्परस ते सर्वेऽपि भुवनायिपदलयादयस्वच्छा एव प्रतिभा- 
न्तीव्युपषदटरति-- 

तस्मादनन्तमजरं परम विकासि 
तद्धह्य चिन्तय किमेभिरसदिकनस्पेः । 

यस्यानुषङ्गिण इमे युवनाधिपत्य- 
भोगादयः कपणरोकमता भव्ति ॥ ६९ ॥ 

तस्मादिति । तस्मात्. \ यस्मद्रैराग्यमेवाथेनीय तस्मादित्यथे । दे चेत , अन- 
न्तं अपरिच्छिन्न त्रिविधपरिच्छेदश्न्यम् । तथा अजरं जन्मजरामरणवजितम् 1 
अतएव परमं सर्वोत्कृष्टम् ! तथा विकासि विकखरम् । सर्वैव्यापीलयथेः । यद्रा 
विकासि भाखरम् । तत् जह्य चिन्तय विचारय । एभि क्रियमाणः असद्िकस्पैः 
असद्धि- असाधुभि अनियेकी विकल्पे. तत्तद्धोगप्राप्यप्राकिगोचरविचारै- किम् । 
विकल्पसाध्यं नास्तीलयथ- । गम्यमानसाधनक्रियापेश्षया करणत्वात्तृतीया । न 
केवर श्रूयमाणेव शरिया निमित्तं कारकभावस्य, अपि तु “गम्यमानापिः इति वच- 
नात्। यत्तदो्नियसबन्धात्तच्छब्दस्य यच्छब्दाकाह्यामाह- यस ब्रह्मण अयुष- 
द्िणःसबन्ववन्त । यद्रह्मविचार इदयथे. । तवेति शेषः । इमे काम्यमाना भुवनाधि- 
पद्य खोकाधिपद्यं भोग खगोदिसलयान्तरखोकसमुदायस्थः तावादी ग्रेषा ते तदादयो 
भोगा कृपणलोकाना ब्रह्मविचारहीनजनानां मता इष्टा । योग्या इति यावत् । 
भवन्ति अरतिभान्ति । तेषामेव योग्याः ते न मादशानामिति प्रतीयन्त इयथे- । 
भुवनाचिपदलयादीनां एव भ्रतीयमानत्वम्, किमुतास्येषामिति भाव. । तदानी तव 
त्र णीकृतव्रह्मपुरंदरत्वात्सर्वेऽपि' तुच्छा एव प्रतिभान्तीति परमाथ. । यद्रा ननु स- 
वेदा भोगजातमेव ममाभिरुषितं नान्यदिति यदि मन्यसे, तदा ईइत्थभूतस्य तव 
सवं भुवनाधिपद्यादिभोगा अनुषद्धातव्खयमेव संभवन्तीति समाधानमभिप्रेयाद- 

हे चेतः, तत् सक्रल्वेदान्तप्रसिद्धम् । यद्रा तच्छब्द खक्ष्याथेमूतमिलयर्थ- । “तत्त्व 
मसिः इति महावाक्ये तथा व्याख्यानादिति भवः । ब्रह्म चिन्तय । चिन्तनफल- 
माह-यस्य ब्रह्मचिन्तनतत्परख ते कृपणलोकमता इमे भुवनाधिपदयभोगादय 
अनुषङ्गिणः भवन्ति अनुषद्धात्खयमेव संभवन्ति । ब्रह्मध्याननिष्ठासाम्राज्यरक्ष्मी- 
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पतेः किं ते इुरेभमिति भवं । शेषं समानम् । यद्वा यद ब्रह्मचिन्तनखय मे भुव- 
चायिपदल्यादय अनुषद्धिण अनुबन्धिन" भवन्ति। तथा च सति ब्रह्मचिन्तने तद 
जुबन्धवशात्सेऽपि खयमेव सभवन्तीति भाव । "अन्र शिखा ते वधेते नूनं गु- 
ह्वी पिब ावक" इति शा्वचनमनुख्ख तात्पयौन्तरेणेवं समाहितमिवयनुसधे- 
यम् । कपणलोकमता इदयत्र ययपि “मतिबुद्धि-' इद्यादिना वर्तमानार्थे क्तप्र्यये 
नतस्य च वतमाने इति षष्टीसमासनिषेधः, तथापि निरङ्कुशा कवय इदयरम् ॥ 

एनमेवाथे पुन प्रकारान्तरेणोपदिशननिगमयति-- 

पाताखमाविश्सि याति नभो विलङ्ख्य 
दिखण्डरं मसि मानस चापलेन । 

भ्रान्त्यापि जातु विमटं कथमात्मनीनं 
ने ब्रह्म संश्मरसि निवैतिमेषि येन ॥ ७०॥ 

पातारमिति । हे मानस, चापेन तत्तद्विषयासक्तिजनितचापस्येन । युवा- 
दित्वादम् । हेतौ त्रतीया । पाताल्माविशसि । अलयन्ताध प्रदेशमपि गच्छ 
सीलयथे । तथा नम अन्तरिक्षं विलङ््य॒ यासि । अल्यूव्वप्रदेशमपि गच्छ- 
सीलयथः । तथा दिख्यण्डर दिकवक्रवारं भ्रमसि । अतिदृरदेश्चमपि धाव- 
सीलयथः । सर्वत्रापि मनोगते्मिरमैलत्वादिति भावः । कितु श्रन्या भमव 
नापि । मास्तु विवेकेनेदपिशब्दाथे । तथापि जातु कदाचिदपि विमरु निर्म- 
रम् ! अचिन््याकार्यसबन्वशून्यमिलयर्थः । आत्मने हितं आत्मनीनं सुखसखरूप- 
त्वात् । (आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपद्ात्ख ° इति खप्रयय । .आलत्मीनभ्ः इति 
पाठे आत्मनि अन्तरात्मनि लीनं निलीय सितम् । सवीन्तयौमित्वात् । ब्रह्म 
कृथ न संस्मरसि न व्यायते । सवैथा सर्वव्यमिदय्थं । कुतः । येन ससमरणेन 
निदतिं आनन्दं एषि प्राप्नोषि, अतः यथाकथचिस्रणेऽयानन्दजनकत्वाद- 
वद्यं स्तेग्यमेव । “हरिदैरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः । अनिच्छयापि 
सस्प्रे दहयव हि पावके ॥` इल्यादिवचनादिति भाव ॥ 

इति वेैराग्यगतकव्याख्याने मन सबोधननियमनं नाम सप्तमं दशकम् । 
~~~ 

अथ निलयानियवस्तुविचार । 

अथ वेदाभ्ययनस्छृतिपयालोचनशाच्चपठनपुरयाणश्रवणादिभिम कोऽपि छाभम । 
कितु विचाराच्छर्वणमनननिदिध्यासनादिभिरात्माजुभव एव काभ इति मत्वा 
जनानुदि्दय बोधयति- 

किं वेदेः स्सृतिभिः पुराणपटनेः शाखमेहाविस्तरेः 
स प ® क 

स्वगत्रामङुयीनिवासफलदेः कर्मक्रियाविभ्रमेः । 
मुक्त्वेक भवदुःखभाररचनाविध्वसकाखानट 

# ऋ चश, 

स्वात्मानन्द पद्प्रवेश्कलनं रेषेवणिग्बृत्तिमिः ॥ ७१॥ 
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किं वेदैरिति । वेदे ऋग्यज्ञु सामाधर्यणसक्गके चतुर्भिः वेदैः कि प्रयोजनम् । 

न किमपि परयोजनमिदयर्थः । स्खतिभि मन्वायष्टादशस्यतिमि उपस्छतिभिश्व 

कि प्रयोजनम् । न किमपीदयर्थ. 1 पुराणपठने ब्रह्माण्डपुराणायघ्यददपुराणोप- 
पुराणपठ्नैश्च कि । न किमपीलयर्थः। महाविस्तरे अतिविस्त्रते शाखे तकेव्याक- 
रणादिषडदशैनैः । न किमपील्य्थं । खगे सर्वपुण्यकरन्निवासे नाकलेके च भ्रामेषु 
ब्राह्मणप्रधानवणौना निवासेषु कुरीषु पर्णग्रहेषु य निवास तेन फण्दे फलप्रदः 

कर्मणा स्लनसध्यावन्दनोपासनयज्ञादीना क्रियासि व्यापरे विश्रमेश्व न किमपि 
प्रयोजनम् । भवात् जननमरणरूपससारात् यदु ख दारिद्यभायापुत्रादिनाश्च तख 
भार असद्यातिश्चय तस्य रचना तसया विध्वसे कालानरं म्रख्यािरूप खसय 
आत्मानन्द आत्मखखानुभव तस पद् स्थानं तस्मिन् प्रवेश्य तस कर्न एकम् । 

एके मुख्यान्यकेवला. इदयमर । सुकला विहाय रेषे उक्तभ्य अन्ये. वणि- 
प्वृत्तिभि वर्तकन्यापारसद्दै न किमपि म्रयोजनम् । आत्मज्ञानं विना उन्ताना 
वेदादीनामध्ययनादिभिरपि फरं नासीदयर्थं । स्वैषा वेदान्तवाक्याना अद्रैतै 
बरह्मणि तात्पथैमित्युक्तरीद्या ब्रहमज्ञानमेव संपादनीयम् । न चितरदिलयाश्चयः । 
रादूविक्रौडितम् ॥ 

अथातिरिक्तस्यानिदयत्वमेव ्रपचचयति-- 

यतो मेरूः श्रीमान्निपतति युगान्तािवलितः 
समुद्राः शुष्यन्ति पच्युरमकरप्रादनिखयाः 

धरा गच्छत्यन्तं धरणिधरपादेरपि धुता 
हारीरे का बातो करिकरभकणोग्रचपले ॥ ७२॥ 

यत इति । यत. यस्मात्कारणात् श्रीमान् मणिहिरण्यादिस्रकर्वस्वु सण्द्धि- 
मान् मेरु मेरुगिरिरपि युगान्ताभिना प्रख्यकाखानङेन वक्ति संवेषटिति सन् 
निपतति । विशिष्भिसपकोन्निरीनो भवतीदयर्थं । तथा प्रचुरा भ्रभूता मकरा 
नक्राः महा जख्म्रादाश्च तेषा निख्या समाश्रया समुद्राः सप्तसागराश्च ज्युष्यस्ति 
सपरं प्राप्रुवन्ति । तथा धरन्तीवि धराः । परचायनच् । धरण्या धराः महेन्द्रादिस- 
प्रकडाचला तेषा पादै ब्रयन्तपर्वतं । "पादाः म्रयन्तपवैताःः इयमर- । 
वृता सम्यगवष्टव्धा धरा भूमिश्च अन्तं नाशं पातारं वा गच्छति प्राप्रोति । उभ- 
यत्रापि प्रख्याभ्चिमेखमादेवेति भावः । तस्मात् कारणात् । यत्तदोनियखबन्धात् । 
कृरिकर्भस्य करिपोतकस कणोग्र क्णा्चरं तद्त् चपले च्रे ¦ शीर्यते इति 
रारीरे का वातौ का कथा । न कापीलयर्थं ! यत्तोऽलयन्तस्थिरतराणामपि ईर- 
रय वस्था, किमुत क्षणमङ्खराणा शरीराणाम् । "गजा यच न गण्यन्ते मशकानां 
तु का कथाः इति न्यायादिति भावः सर्वेऽपि नश्वरा एव, ततोऽप्यतिनश्वरं 

शरीरमिति ताप्यम् । करिकलमेदयत्र करिरन्दस्य विरोष्रतिपत्तिहेतोवशेष्यश्र- 
तीदयर्थलादपौनरुक्तयम् । अतएवैकार्थपदमप्रयोञ्यमित्युक्ला करिकठभकणोव- 
तंसादिषु ्रतिपत्तिविरोषकरेषु न दोष इदयाह वामनः \ दिखरिणी ५ 
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अथ शरीरिणो जरया दुरवद्यामाह द्रभ्याम्- 

गातं संकुचितं गतिर्विगलिता भ्रष्ठ च दन्तावलि. 
रषिनिद्यति वधेते बधिरता वक्र च खाखायते। 

वाकयं नाद्धियते च बान्धवजनो भायां न शुश्रूषते 
हा कषर पुरुषस्य जीणैवयसः पु्ोऽप्यमित्रायते ॥ ७३ ॥ 

गात्रमिति । यार शरीर स्ुचितं भु्म् । अभूदिति रेष । गति. सं चारो. 

ऽपि गलिता) सचारश्चक्तिरपि न्यर्थं । दन्तावलि" दन्तपद्विश्च भ्रश्य पतिता । 

दृष्टि चष्ुरिन्द्ियं च नश्यति । अर्थग्रहणापटु्ेवतीदय्थं । बधिरता श्रोचेन्दरिया- 

पाटवं वर्धेते ब्रद्धि प्राप्रोति । वक्र च खला दन्तान्तगेतजरु रख्ेवाचरति खख- 
यते । सलमयं भवतीयर्थ. । 'खणिका सखन्दिनी खलाः इलयमर । तथा बन्धत- 

एव बान्धवा । खा्थैऽण्लयय । त एव जनो बन्धुवगेश्च वाक्यं वचन नाद्रियते । 

न येचयत इ्यर्थं । कि बहुना भायोपि न छयुश्रुषते न सेवते । यद्वा सेवितुं नेच्छति 
सेवा दुरापास्तेति भाव. । अत जीर्णवयस. जरावस्थासंपन्नसख पुरुषस्य । हेति 
विषादे । कष्ट कृच्छ्रम् । इत । पुत्रोऽपि आत्मसभवोऽपि अमि्रायते अमित्रः 

शत्ुरिवाचरति । प्रतिकूलाचरणतत्परो भवतीलर्थः । ललायत इद्र कवु. क्यद् 
सरोपश्वः इति क्यङ् । अत्र तु उपमानादाचारे" इति उभयत्रापि अङ्ृत्सावैधा- 
तुकयोदीधै.* इति दीषैः । शादूखविक्रौडितम् ॥ 

वणं सितं द्यटिति वीक्ष्य शिरोरुहाणां 
स्थानं जरापरिभवस्य तद् पुमांसम् । 

आसोपितास्थिशतकं परिहृत्य यान्ति 
चण्डालकूपमिव दुरतरं तरुण्यः ॥ ७४८ ॥ 

वर्ण॑मिति } तरुण्य युवतय. ( कत्यंः ) । "वयसि प्रथमे" इति डीप् शिरसि 
सेदन्तीति शियेरुहा चिकुरा- । इगुपधलक्षणः क्रययः \ सित वणे धावत्य- 
गुणम् । पठितत्वमिति यावत् । लटिति अज्ञसा वीक्ष्य द्वा । श्रागक्षटियज्ञसाहायः 
इलमरः । तदा तस्मिन् समये 1 ददनसमनन्तरकार एवेदयर्थ. । जरया वाधै- 
कावस्धया यः परिभव अवमान. तस्य स्थानं आस्पदम् । तथा आयेपितं बहिः 
स्फुटरक्ष्यत्वात् आरोपितप्रायं अस्थिशतकं यख तं तथोक्तम् । अन्यत्र आरोपित 
निकषिप्ठं अस्थिशतकं यस्मिन् तम् ! .आरोपितास्थिश्शकलम्' इति पठे एकत्रायै- 
पितप्रायकीकसखण्डम् । अन्यत्र निक्षिप्तकीकसखण्डमियर्थः । पुमांसं पुरुषं 
नेण्डालकूपं चण्डारुसंबन्धि जखाश्ञयमिव परिहृ परियज्य दूरतरं अतिविग्रकषटं 
यान्ति । हेयतवाद्विदायान्यत्र गच्छन्तीख्थः ! अतः कष्ट जीणैवयसोऽपि जीवन- 
मिति भाव- । वसन्ततिलकम् ॥ 

अतः दुरवस्थाकान्ते. पूर्वमेव श्रेय संपादनार्थं यत्न" कर्तव्य , नान्यदेति 
सद्टन्तमाद- 
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यावत्स्वस्थमिदं शरीरमख्जं यावज्ञरा दूरतो 
यावच्चेन्द्रियशाक्तिरग्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः । 

आत्मघ्रेयसि तावदेव विदुषा काथः प्रयल्लो महा- 
न्संदीपे भवने ठु कूपखननं पत्यु्यमः कीदशः ॥ ७५ ॥ 

यावदिति । यावत् यावत्पयन्तं इदं एतत् शरीर खस्थं पीडारहितम् । भव- 
सीति रेष" । एवमुत्तरत्रापि तथा । यावत् न विद्यते रुजा स्क यस्य तत्तथोक्तं । 
आरोग्ययुक्त भवति । श्वी सुयुजा चोपताप- इदयमर । यद्वा अरुजं सत् 
खस्थं अविकरं भवति । तथा यावत् जरा दूरत दृरे भवति । वाधकदशा याच- 
त्पयन्तं नाक्रमतीदर्थ- । तथा यावदिच्धियशक्तिश्वक्चुरादरीन्धियपाटवं च अप्र 
विहता अखण्डिता भवति । यावदायुषः क्षयो नादो न भवति । तावत् ताव- 
स्पयेन्तमेव । तन्मध्यकार एवेदर्थ. । वेत्तीति विद्रान् तेन विदुषा अभिज्ञेन । 
“विदे रातर्वसु.” इति वसुप्रयय. । आत्मनः प्रेयसि विषये । मोक्षप्राप्ताविद्य्थः । 
महान् फलजननपयौप्तत्वेन पूज्यः भ्रयः ज्ञानवेराग्यतप. सपादनोदयोग. कार्यः । 
नु कोऽयं नियमः अवसानेऽपि प्रयलस कतै युक्तलादिव्याराङ्लयावकादाभावाच्र 
युक्त इति व्यतिरेकदष्टान्तमाह-भवने श्रे संदीप्ते असिना दह्यमाने सति वूप- 
खनन प्रति कूपनिर्माण प्रति उद्यमः प्रयत्न कीदृश कीटग्विध. । न युक्त इदर्थ. । 
अवकाशाभावादिति भावः । गृहदाहचेखाया दूपखननग्रयल्न इव॒ अवसानकाले 

श्रय प्राघ्यर्थोचयमोऽपि न युज्यत इति भाव । तस्मात्खस्थावस्थायासेव प्रेयः. 
साधनसंपादनपरेण भवितन्यमवर्यं बुद्धिमतेति तात्पयैम् । शादूरविक्ीडितम् ॥ 

अथ तपश्वरणादीन् बहून् कतव्यतया विकल्म्यानन्तरं अवद्यं तप एव 

सपाद्नीयसिति केषां चिनिश्यमनुसंध्ायाह द्वान्यामु-- 

तपस्यन्तः सन्तः किमधिनिवसामः खुरनर्दीं 
गुणादारान्दाययुत परिचरामः सविनयम् । 

पिबामः शखोधाञ्त विविधकाव्याख्तरसा- 
ज्ञ विद्मः किं कुर्मः कतिपयनिमेषायुषि जने ॥ ७६ ॥ 

तपस्यन्त इति । तपस्यन्त॒तपचरन्त. सन्त केवलमिति रोष. । क्कर्मणो 
रोमन्थतपोभ्या वर्तिचरो." इति क्यप्म्रयय । खरनदी मन्दाक्रिनी अधिनिवसामः 
कि अवितिषशटामो वा । पेराग्येणेति भाव । किदाब्द उत्तरत्राप्यनुवर्तनीयः । 
उपान्वप्याड्वसः” इति सरना कर्मत्वम् । उत अथवा विनयेन आनुकरुत्येन 
सहित यसिन्कर्मेणि तयथा तथा गुणे सौभाग्यसौश्चील्यादिभि- उदारान् रम्यान् 
दारान् जायाः परिचरामः कि अनुसरामो वा । सासारिधर्मेणति भावः ६ 
“भायौ जायाथ पुंभूत्नि दारा.” इखयभिधानात् दारच्ब्दख पुंस्त्वं बहुत्वं च । 
तथा शाज्नोघान् शाखकरापान् पिवाम । अथैव कैतिप्रतिष्ठानिक्ञाना्थमिदयर्थः । 



१६२ सुभाषितधिशया 

"पाच्राध्मा-' इलयादिना पातेः पिबादेशः । उत यद्रा विविधादि काव्यानि कव्यना- 
टकाठंकारा एवे अण्रतरसाः खधाद्रवाः । अथवा विविधेषु काव्येषु ये अम्रतरसाः 
तान् पिबाम. । सकरकलाकोशखार्थमिति भाव । जनशब्देन तत्समुदायो विव- 

क्षितः । तथा च जने जनमसुदाये कतिपये कियन्तः ये निमेषाः तावन्मात्रकार- 

परिच्छिननमायुयेय तस्मिन् सतीटर्थः । जात्येकवेचनविवक्षायां तु जनेष्वस्मापु 

कतिपयनिमेपायु-षु सत्खियर्थः । किं उक्ततपश्वरणादिपुकरंवा कुर्मः । सरव 
पामाचरणे अवकाश्चाभावादिति भावः । न विद्यः न जानीमः । निश्वयाभावादिति 

भावः । शिखरिणी ॥ 

ततः किमिद्याशङ्ख ततो निश्वयमाद- 

दुराराध्याश्चामी तुरगचखचित्ताः क्षितिभुजो 
वयं च स्थूलेच्छाः सुमहति फले बद्धमनसः । 

जर देहं मृत्युदैरति दयितं जीवितमिदं 
सखे नान्यच्छेयो जगति विदुषोऽन्यत्र तपसः ॥ ७७॥ 

दुराराध्या इति । ठुरगाः उत्तमाश्वाः तद्रचसखानि चित्तानि येषां ते । अस्थिर 

हृदय इयर्थः । अमी परिददयमानाः क्षितिभुजः राजानः दुराराध्याः आराधयितुं 
प्रसादयितुं अशक्याः । प्रसादोन्युखीकरपादाक्या इयर्थः । तथा स्थूलेच्छाः अ- 
धिक्रा्ातत्परा वय॑ च सुमहति बहुटे फले धने बद्धं मनो येषां ते तथोक्ताः 
बहुधनाकाह्िण इयर्थः । आकाहामात्रमेवास्यक न तुते दाखन्तीति भावः। 
तथा जरा वार्धकदशा दें हरति क्षिणोति । गद्युः अन्तक दयितं प्रियतम- 

मपि इदं जीवितम् । इमान् प्राणानियर्थः । हरति । अतः हे सखे, जगवयस्मिन् 

लोके विदुषः तत्त्वज्ञ पुंसः तपसोऽन्यन्न । अन्यत् । इतरदिदय्थः । अन्यद्सा- 

धारण उत्तमं प्रेयः मोक्षसाधन नासि । ततोऽन्यत् परमं प्रयोन्तरे नासि । 

अतः सर्वथा तदेव संपादनीयमिति भावः । शिखरिणी ॥ 

अथ तपसः श्रयोहेतुत्वे तदाचरणख कि वा योग्यस्थानमिदयाशङ्कायामाह-- 

माने स्खायिनि खण्डिते च वसुनि व्यथं पयातेऽर्थनि 
क्षीणे बन्धुजने गते परिजने नष्टे शनैर्यौवने । 

युक्तं केवरमेतदेव सुधियां यज्ञहुकन्यापयः- 
पूतप्रावगिरीन्द्रकन्दरनरीङ्कञ्ै निवासः कचित् ॥ ७८ ॥` 

मान इति । माने अभिमाने म्खायिनि भग्ने सति । तथा वसुनि धने च ख- 
ण्डिते विनष्टे सति ! देवभेदेऽनरे रदमो वसू रने धने वुः इति विश्वः । अत 
एव अर्थिनि याचके व्यथं अरन्धमनोरथलानिरर्थके प्रयाते सति । वाञ्छिता्थी- 
लाभद्रैयुल्यं गते सतीयर्थः । बन्धुजने पुत्रमित्रादिबन्धुजन समूहे क्षीणे अन्नाय- 
लाभात् कृश्चे सति । परिजने भ्रव गते वेतनदानाभावादन्यत्र गते सति । तथा 



३. वैराभ्यशतकम् । १६३ 

दानैः मन्दं यौवने तारुण्ये नष्टे गलिते सति । अनिदयसाभाव्यात् स्यस्िन्विपन्ने 
सतीर्थः । सुधिया बुद्धिसपन्नाना एतदेव इदमेवैक केवर अलयन्तं युक्त उचि. 

तम् । किसेत्तदियत आह- कचित् कस्मिश्चित् जहुकन्यापरय पूताः मन्गाजलप्- 
वित्रा आवाण पाषाणा यस्मिन्स तथोक्तो यो गिरीन्द्र तस्य कन्द्रतय्या हिमव्- 
द्विरेः विहारस्थस्यां कुश्नो कतामण्डप, तस्मिच्निवास् इति यत् तदेतदयुक्तमिति 
सबन्धः । तयेव प्रेय साधनभूततपोयोग्यस्थललादिति भाव. ! "निकुजकुजौ 
वा छ्कीबे लतादिपिदहितोदरे" इत्यमर. । शादूटविक्रीडितम् ॥ 

अथ चित्तसय निद्यानिलयवस्ुविवेके सति रम्यमपि सर्व॑मरम्यमेव प्रतिभाती- 
लयाद् द्वाभयाम्- 

रस्याश्चन्द्रमरीचयस्तवणवती रस्या कनान्तस्यटीं 
रम्यं साधुसखमागमागतसख काव्येषु रम्याः कथाः । 

कोपोपाहितवाष्पचिन्दुतरछ रम्यं प्रियाया मुखं 
सवं रभ्यमनिव्यताभरुपगते' चित्ते न किंचित्पुनः ॥ ७२ ॥ 

रम्या इति । चन्द्रमरीचय चन्द्रकिरणा रम्या. रमणीया । उद्दीपकलादिति 
भावः ! तथा तृणवती शाद्रलश्राया वनान्तस्थली वनमध्यभूमि" रम्या रन्तुं योग्या । 
°जानपद्- इल्यादिना अकरत्रिमा्थं डीप् । तथा साधुसमागमात् सजनसदवासा- 
दागतं प्राप्तं यच्छुखं तदपि रम्यम् । कवयते वर्णयतीति कवि तस्य कर्मं कान्यम् । 
ब्राह्मणादित्वात्. ष्यज् । तस्य पड्कजादिवद्रूडित्वाद्रसोष्टसितशब्दार्थसघरनार्थ. । न 
कर्म॑माच्म् 1 तथा च काव्येषु उक्तप्रकारेषु काव्यनाटकादिषु कथा श्रव्यवाचः 

उपाख्यानानि वा । रम्या मनोहराः 1 तथा कोपोपाहिताः प्रणयकट्टादिषु 
कतो धवयात्. उत्पन्ना ये बाप्पनिन्द्व अश्चुकणा ते तरलं आविरं त्रियाया सुखं 
रम्यम् । अत सर्वमपि रम्यसुक्तरीलया सकर्मपि मनोहरमेव । कितु चित्ते मनसि 
अनिदयताम् । निलयानिदयवस्तुविचारतःतपरतामिद्र्थं । उपगते सति किंचित्पुनः 
केचिदपि रम्यं न भवति । ब्रह्मानन्दं विनेति शेष । छत्तं पूर्ववत् ॥ 

उक्तमेवार्थं विद्रण्वज्निगमयति- 

रम्यं हस्तं न कि वस्ततये श्रव्यं न गेयादिकं 
किं वा प्राणसमासमागमश्ुखं नेवाधिकभ्रीतये । 

रितु ्रान्तपतङ्कपश्चपवनव्याखोख्दीपाङ्कर- 
उछायाचश्चखमाकर्स्य सकर सन्तो वनात्तं गताः ॥ ८० ॥ 

रम्यमिति । इम्थैतरं प्रासादोपरिप्रदेशः वसतये निवासाय न रम्यं करिम् । 
रम्यमेवेदयर्थः । तथा गेयं गानम् । 'भन्यगेय- इद्यादिना कतरि निपात । त. 
दादि यस तत्तथोक्तम् ! आदिद्ब्देन वीणावादादिकमपि संगृह्यते । श्येषाद्धिभा- 

षाः इति कप््रयय. । न श्रव्यं कि धरोत्रुखावहं न किम् । श्रव्यमेवेदयर्थः ! तथा 
सु°च्रि° १५ 



१६४ सुभाषितत्रिशययां 

म्राणसमायाः आणग्रियनायिकायाः समागमेन संभोगेन यत्सुख तच अधिकप्रीतये 
अलन्तसंतोषायैव भवति न किम् । भवत्येवेदयर्थ. । किंतु सन्तः वस्तुविचारत- 
त्परपुरुषा. सकर अशेषं हम्यैतरुनिवाघादिकमपि भ्रान्तः पतनेच्छया परिभ्रमन् 
यः पतङ्गः शरभ. । "पतङ्ग शरुमे भानोः इति विश्वः । तस्य पक्षयो. पवनेन 
गर्तो वायुना व्यालोल. अतिचश्चल. यो दीपाङ्कुरः दीपकलिका तस च्छाया 
कान्ति तद्चश्वरं तरलम् । नश्वरमिदर्थ. । आकटय्य आलोच्य । वनान्तं वन- 
मभ्यं गता । साश्वतन्रह्मानन्दसाधनतपश्वयार्थमिदयर्थः । त्तं पूर्ववत् ॥ 

इति वैराग्यशतकनव्याष्याने निखयानिदयवस्तुविचारो नामष्टमं दशकम् । 

अथ दिवाचेनम् । 

ननु वस्तुविचारप्रसक्तानुप्रसक्तया तपसोऽयन्तावर्यकत्वयुक्तम् । तक्िविध- 

मिदयाशङ्कायां दिवाचेनन्यतिरेकेणान्यन्न किचिदप्यस्तीति मनसि छृत्वेदार्नीं ताव- 
च्छिवाचेनं वणैयति । तचाचेनं द्विविधम्-- बाह्यमाभ्यन्तरं चेति । तत्रायं बहूष- 
करणसाध्य बरिमखविषयत्वादमुख्य चेयभिप्रेयादौ तदुपेक्ष्य सुश्याभ्यन्तरपूज- 
नग्रकारमेवाजुभवमभिनीयाद-- 

आसंसार च्चिुवनमिदं चिन्वतां तात ताद- 
ङेवास्याकं नयनपदवीं ध्रो्माभें गतो वा । 

योऽयं धत्ते विषयकरिणीगाढगूटढाभिमान- 
क्षीबस्यान्तःकरणकरिणः संयमानायङीरम् ॥ ८१॥ 

आसंसारादिति । अत्र तातेदाश्वयेश्रवणाभिभुखीकरणार्थमादरातिशशषयथोतकं 
पृथग्जनं भ्रति संबोधनवचनम्। हे तात जनक ।^तातस्तु जनक. पिता” इयमरः । 
आ ससारात् । अनादिससारादारमभ्येयर्थ, । पदद्रयमेतत् । विकलत्पादसमासः । 
इदं प्रसिद्ध त्रयाणां भुवनाना समाहारः त्रिभुवनं भुवनत्रयमपि । "तद्धितार्थ 
इदयादिना समाहारसमासे पात्रादयदन्तत्वान्न घ्रीत्वम् । चिन्वतां मागेमाणानाम् । 
कर्मवशात्तत्र प्रवेशङाभाभावादिति भावः । अथवा चिन्वता परराग्रशताम् असा- 
के नयनपदवी लोचनमागं वा घ्रोत्रमामै श्रवणपथं वा तादक् तथाविधः पुमान् न 
गतो न प्राप्त एव । तादक् पुमान् न श्रुतो न दृष्श्चेयर्थ. । कोऽसाविल्यत आहइ-- 
योऽयं पुमान् प्रतीयमानतया भोगसाधनानि स्कचन्दनवनितादीनि विषयाः तः 
एव करिण्यः इभ्य. तास गाढोऽतिद्ढः गुढ- अप्रकादश्च योऽभिमानः अद्यन्ता- 
सक्तिलामदः तेन क्षीबस्य मत्त । मत्ते शोण्डोत्कटक्षीबाः इयमरः । श्षीन् 
मदे" इदस धातोः अनुपसगात्फुढक्षीबङृशोहधाधा › इति निष्ठान्तं निपातः । 
खन्त.रणमेव करी तस चित्तमत्तेभ्य सयमे सम्यद्धियमने अनायख्य रलु- 
नि्मितजारुख लीलाम् । आनाय. पुंसि जारं यातरः इयमरः । भालन- 
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इति पाठे आलानसख बन्धनसम्भसय लीरा धत्ते । दुर्द॑ममनोनियमनसम्थो भव. 
तीदयर्थ. । तारगिति सन्ध । अन्रेटकपुरुषस्य नयनश्रोच्रपथविषयसंबन्धेऽप्यसं. 
बन्धोक्तया संबन्धे असंबन्धरूपातिक्योक्ति । तया च भनोनियमनस्यदयन्तार- 
जृयलरूपं वस्तु व्यज्यत इदयलकारेण वस्तुध्वनि । तथा च केनचिद्योगेन मनो 
नियम्य तत्र बरह्यानन्दसाधनभूतान्तरद्गशिवार्चनतपोऽवद्यं कर्तव्यमिति गृढो- 
ङ्यममिप्राय । तथा अन्यधर्म॑स्यान्यच् संबन्धासंमवादानायलीलाभिव टीरामिदयौ- 
पम्यप्यैवसानसंभवद्रस्तुस॑बन्धरूपो निददैनाल्कारः 1 स चोण्तरूपकेणाद्धाद्गिभा- 
बेन संकीय॑ते । मन्दाक्रान्ता दत्तम् \ 

अथ तप प्रदत्तिप्रकारमेवाह-- 

यदेतस्स्वच्छन्द्ं विहरणमकापेण्यमशनं 
सद्यः संवासः श्ुतमुपदामेकबतफलम् । 

मनो मन्दरूपन्दं बहिरपि चिरस्यापि विसशा- 
न्न जाने कस्यैषा परिणतिरुदारस्य तपसः ॥ ८२ ॥ 

यदिति । खच्छन्दं यथेच्छम् । अपराधीनमिति यावत् । विहरणं विहारश्च । 

न विद्यते कार्पण्य दैन्यं यसिस्तत्तथोक्तं अशनं भिक्षान्नभोजनं कन्दमूखायादहासे वा। 
तथा आय. विज्ञानसंपन्नैः सह सवास समागमश्च । तथा उपश्ञमो विषयभोग- 
विरतिरेव एक मुख्य ् रतफङं यर्सिस्तत्तथोक्तम् । शान्तिफरुकतपश्चरणबोधकमि- 
द्यर्थं । श्रुत वेदान्तज्ञाच्नश्रवणम् । श्युतं शाञ्च वधृतयोः” इति विश्वः । तथा 
बहि बोह्यदेशे मन्दस्पन्दं मन्दप्रसारम् । अन्तभुखलादिति भावः । मनोऽपि 
अन्तःकरणं चेति यदेतत् स्वं वर्तत इति रेष । (नपुंसकमनपुंसकेन- इत्येक- 
रोष. । एषेति विधेयग्राधान्यात्छ्ीलिङ्धता । श्चेत्यं हि यत्सा प्रकृतिजलस्य' इति- 
वत् । कस उदारस्य महत तपसः परिणतिः परिपाको वान जने) न वेश्री- 
दयर्थं । यद्भा परिणति परिणामोवान जने) किंवा तप एवंरूपेण परिणतम्, 
तत्र जानामीदयर्थ. । भूत सन्नपि। चिरस्य चिरकारमिदयर्थः। विशन् पराख्शक्नपि । 
“चिराय चिररात्राय चिरस्यायाश्चिरार्थकाः* इयमर-। विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययम् । 
तच्च तपः रिवपूजनमेव कथमन्यथास्येटक्फरसाधने एवंविधपरिणामे वा सामर्भ्य 
संभवेदिति भावः । शिखरिणी ॥ 

अथ रिवचरणमेव शरणमिति सरणमभिनीयाद-- 

जीणो पव मनोरथाश्च हदये यातं च तचयोवनं 
हन्ताङ्गेषु गुणाश्च चन्ध्यफरतां याता गुणन्ञेचिना । 

कि युक्तं सह साभ्युपेति बखवान्काखः कतान्तोऽश्चमी 
हा ज्ञातं मदनान्तकाद्ियुगर मुक्त्वास्ति नान्या गति; ॥८३॥ 

जीण इति मनोरथा विषयाभिलाषाश्च हृदये अन्तरङ्ग एव जीणा नष्टाः । 
बाज्छामा्नमेव न त्वनुभूता इदयर्थं । तथा अङ्गेषु अवयवेषु तत् तथाभूतम् । का- 



१६६ सुभाषितच्रिरदय 

मिनीसभोगोपयुक्तमिखथं । यौवनं यातं गलितम् 1 हन्तेति विषादे । तथा गुण. 

ज्ञाः गणथाहिणश्च } सहृदया इति यावत् । तेविंना 1 शरथग्विना~ इलयादिना वृ- 

तीया । गुणा विद्याविनयादयश्च वन्ध्यफला निष्फखता याता गता । अनु- 

भावक्ाभावाचिरथेका जाता इदयं । तथा वख्वान् बरिष्ठ । दुजेय इयर्थ. । 

काः काल्खकूप्र । अपरावघ्यै इति यावत् \ अक्षमी असहनश्व कृतान्तो यमः 
सहसा अभ्युपैति अभियुद्धे ! प्राणापहरणार्थमिलयर्थं । छ@ृतान्तौ यमसिद्धान्तो' 

इयमर । अत कि युक्तं उचितम् । दैरग्दशाया कि कतेव्यमिति भावः । इा 

कष्टम । तथापीदमेफ तरणसाधनमस्तीति सरणमभिनीयाह--ज्ञातं अवगतम् । 

क्र ज्ञातमित आशह--मदनान्तकसख शभो अद्धिधुगकर पादयुग्म युक्त्वा विहाय 
अन्या गति शरणं नास्ति । अतस्तदेव शरणमिति भाव" । शादूलविक्रौडितम् ॥ 

ननु ध्यत्पादनि खतसरितप्रवयेदकेन तीर्थेन मूषैधिक्ृतेन शिवः रिवोऽ- 
भूत् । भ्यातु्मन शमट्रैटनिखषटवञ्र ध्यायेचिरे (भगवतश्वरणारविन्द्म् ॥ 
इलयादिना रिवादयरेषदेवताकव्याण प्रदे अखिरुलोकायभ्ये ससारार्णवतरणयान- 

पत्रे मगवततश्वरणारविन्दे जभ्रति कथं शिवाह्धियुगङं विनान्या गतिनासतीति 
ग्रलपस् इवयाशङ्च!द- 

महेश्वरे ऋ जगतामधीश्वरे 
जनादैने वा जगदन्तयत्मनि। 

न बस्तुेदप्रतिपत्तिरस्तिमे 
तथापि भक्तिस्तरुणेन्दुरेखरे । ८४ ॥ 

महेश्वर इति ! जगता चतुदशभुवनाना अधीश्वरे खामिनि महेश्वरे शिवे वा। 
तथा जगता अन्तरात्मनि अन्त करणसाक्षिणि अन्तयौमिणीति वा । अथवा अ- 
न्तमूतात्मनि जीवात्खरूपे । अवियाप्रतिबिम्बितचेतन्यत्वेन तथाभूतलादिति 
भाव" । यद्रा जगन्दयन्तरात्मनि यख तस्मिन् तथोक्ते । कुक्षिस्थाखिलमुवन इदय- 

थ. । जनानदयतीति जनार्दने विष्णौ वा। मे मम वसुमद् प्रतिपत्ति । अयं महे- 
श्वरोऽयं जनादन इति वस्तुगोचरभेददुद्धि नास्ति । शिवाय विष्णुरूपायः इद्या- 
दिना तयोर्वस्तुतो भेदाभावादिति भाव । तथापि भद् प्रतिपत्त्यभावेऽपि तरणेन्दुः 
रोखर. रिरोभूषरण यस्य तस्मिन् शिवे भक्ति" भजनानुराग । अस्तीति रेष. । 

अतएव नान्या गतिरित्युक्तमिति भाव । इदं च खभावो दुरतिकम ` इति 
न्यायादियवगन्तन्यम् ¦ वंशद्द्रत्तम् ॥ 

अथ स्थायिन शमस्योद्यवशाच्छान्तरसाभिव्यज्ञकवाक्यान्याह पन्चमि - 

स्फुरर्स्फारल्योत्ख्ाधवलिततले कापि पुलिने 
खुखाघीनाः शान्तध्वनिषु रजनीषु दुसरितः। 

भवाभोगोद्धि्चाः शिव शिव रिवेव्युचवचसः 
कदा यास्यामोऽन्तमैतबडुरखवाप्पाङरद खाम् ॥ ८५॥ 

स्फुरदिति । शान्ताः उपरता ध्वनय पक्षिरगादिरुतानि यायु तासु तथो- 
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कु । एतेन चित्तविक्षेपहेतुरादित्यं सूच्यते । रजनीषु रात्रिषु स्फुरन्ती भ्रकार- 
आना स्फारा प्रबद्धा च या ज्योलला चन्दिका तया धवलित पाण्डुरीकरतं तरं मरदे- 
श यस्य तस्मिन् क्यपि कृस्िधित् बुसरितो गङ्गाया सबन्धिनि पुलि सैकते 
खुखं यथा तथा आसीना उपविष्टाः सन्तः । भवाभोगात् संसारविस्तारादुद्धिसाः 
विहः । दु खजनकत्वादिति भाव. । वयमिति शेष । अत. रिवेदयादित्रिवारं 
उच्चानि ताराणि वचासि आकन्दवचनानि येषां ते तथोक्ता । -आर्ववचस्.” इति 
पाठे देन्यवचना सन्त कदा कस्मिन्वा समये अन्त॒ अभ्यन्तरे गता. । निय- 
मनवशादन्तीना इति यावत् । बहुखाश्च ये बाप्पा आनन्दाश्रूणि तै. आङ्ला 
व््राककख या दशा अवस्था तां यासामः । अन्त्नियमितानन्द्बाष्पपयीकुखावस्थां 
केदा गमिष्याम इदयर्थं ! टल्म्" इति पाठे बाष्याङुला या इण्टष्टि ता यास्याम 
इखन्वय । कदा सख्यामानन्दोहतवहुलबाप्पाकुख्टश ` इति पाठे आनन्द्दुट्रता 
उत्पन्ना ये बहुलबाष्पाः ते. आङ्ख दशो येषा ते तथोक्ता । कदा स्याम 
भवेम । तदानी खट वयं कतछृद्या इति भाव. । शिखरिणी ॥ 

वितीण स्वेस्वे तख्णकरुणापूणेहव्याः 
सरन्तः संसारे विगुणपरिणामां विधिगतिम् । 

वयं पुण्यारण्ये परिणतशरास्चन्द्रकिरणा- 
चखियमा नेष्यामो हर्वरणचिन्तेकशार्णाः ॥ ८६ ॥ 

बितीणं इति । सर्वस्वे निखिरुधने वितीर्णे दत्ते अर्थसा्छते सति । “खो ज्ञाता- 
वुत्मनि स्व त्रिष्वात्मीये खोऽचिया वनेः इलयमर । ततत तरुणा प्रयमरा या कर- 
प्रा भूतदया तया पूणौनि पूरितानि हृदयानि येषा ते तथोक्ता. । तथा ससार बि- 
धिगतिं देवप्रवत्ति विगुणपरिणामा विषमपरिपाकाम् । अकुश्चरपर्यवसायिनीमिति 
यात् } सरन्त. सन्त. भनस्यनुसदधाना सन्त वर्यं पुण्यारण्ये तपोवने हरचर- 
णचिन्ता शिवपादारविन्दभ्यानमेव एकं सुख्यं शरण रक्षणं येषा ते तथोक्ताः सन्तः 
परिणता. परितो व्याप्ता. शरचन्द्रकिरणा शारदेन्दुमयूखा या तास्तथोक्ताः चरि- 
यामा रात्री. नेष्याम. गमयिष्याम. । कदेति शेषः । द्वयोः भ्रथमचरमयामा- 
धयो. दिनव्यवहाराज्रथो यामा यसा. सा त्रियामेति विरह । इतत पूर्ववत् ॥ 

कदा वाराणस्याममसर्तरिनीसेधसि वस- 
न्वसानः कोपीनं हरिरसि निद धानोऽञ्जलिपुरम् । 

अये गौरीनाथ जिपुरहर शंभो त्रिनयन 
रसीदेत्याक्रोशान्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् ॥ ८७ ॥ 

केदेति । कदा कृसिन्वा काठ वाराणस्या कारयां अमरतटिनीरोधसि गङ्गातीरे 
चसन् तिष्ठन् । तथा कौपीनं गुद्याच्छादन चेलखण्डं वसान अच्छादयन् । लोक- 
विरोधपरिहाराथे तावन्माचपरिथह्ये नतु परिप्रहान्तरापेक्च इद्य्थ- । "वस आच्छ- 
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द्ने" इति धातोः शानच् । रिरसि अ्नल्पुरं करसंपुटं निदधानः सन् । अये 

भोः गौरीनाथ पार्वतीपते । त्रयाणां पुराणां समाहारः त्रिपुरम् । पात्रादित्वात्त 

डीप् । तद । हरतीति हर । हे त्रिपुरहर त्रिपुरान्तक । श खसं अस्माद्भव- 

तीति दभो । निनयन हे त्यम्बक । शभ्रादित्वान्न णत्वम् । एतदामन्रणचतुय 

परमेश्वरसय लोकसं्रहकारणत्वाशक्यकायैकरणसामभ्यमक्तजनखुखसंधायकत्वाः 

साधारणमहिमास्पदत्वयोतनार्थमियवगन्तव्यम् । प्रसीद प्रसन्नो भवेति आकरो- 

शन् उत्चै रयन् दिवसान् अनेकान् निमिषमिव क्षणमिव नेभ्यामि । अत्र 

भावितीवनरकयातनानुचिन्तनादिभिर्विभावै्नितः कोपीनधारणरिरोक्चलिपुट- 

संघटनादिभिरनुभावैरभिव्य्त- कदेतिपदसूषितेन चिन्ताख्येन संचारिभावेन 

च परिपुष्टः खात्मावमाननरक्षणो निर्वेदस्थायी शान्तरस परिस्फुरतीदयवगन्त- 

ज्यम् । एवमुत्तरत्रापि योज्यम् । इतत पूवैवत् ॥ 

खात्वा गक्गैः पयोभिः ्युचिङ्कखुमफटैरर्चयित्वा बिभो त्वां 
ध्येये ध्यानं निवेदय क्षितिधरकुहरश्रामपयेङ्कमले । 

जआस्मारामं फडारी गुरुवचनरतस्त्वत््रसाद्ात्छसरारे 

दुःखं मोश्ये कदाहं समकरचरणे पुंसि सेवासमुत्थम् ॥ <८ ॥ 

ज्ञात्वेति । गङ्गाया इमानि गाद्गानि । (^्तस्येदम्' इयण् । ते पयोभि । गङ्ञा- 
जङैरियर्थः । स्नात्वा श्चुदधो भूत्वा । हे विभो रभो, छचिभिः शद्धे. । राल्नसेम- 
तैरिति यावत् । कुसुमे. फलैश्च स्वां अर्चयित्वा समाराध्य । एतेन बाह्यपूजाया 
सरप्यशतः प्राधान्यमस्ति सूचितम् । ध्येये ध्यातुं योग्ये वस्वुनि । त्वच्चरणार- 
विन्द् एवेदर्थ. । ध्यानं निवेदय । एकाम्रचित्तो भूत्वेयर्थः । तथा क्षितिधरकुदरे 
यो भरावा पाषाणः स एव पङ्कः खुखशय्या तस मूले । निषण्ण सन्निति शेषः । 
समाधिन्युत्थानानन्तरं सुखसंवेशयोग्यताद्योतनाथं भ्राल्णि पयेङ्कत्वहूपणम् । आ- 
त्मन्येवारमत इदयात्माराम. ! विषयान्तरासक्किद्यूल्यः सन्नियर्थः । रमन्ते यो- 
गिनोऽनन्ते सदानन्दे चिदात्मनि" इति स््रतेः । तथा फराशी फएरदारः । शरी. 
रधारणार्थमिति भाव । गुरुवचनरत आचार्योपदिष्टकमोचरणतत्पर सन्। अहम्। 
इत्थंभूतताया एव श्रेयोदेतुत्वादिति भाव । हे स्मरारे मदनान्तक रभो, त्वस्- 
सादात् त्वदनुप्रहात् मकरेण मकराकाररेखया सह वर्तत इति समकरश्वरणो 
यख तस्मिन् तथोक्ते पुंसि महाभाग्यसंपनने पुरुषे विषये । राज्ञीय्थ. । सेवास- 
युत्थं परिचयासयुत्पन्नं दु.खं कदा मोध्ये । परमेश्वरायुग्रहं विना भ्रेयोखाभाभा- 
चादिति भावः । समकर्वरणस्य मदाभाग्यसंपन्नत्वयुक्तं सायुद्रिके--“मकरो 
मत्यरेखा च पद्यशङ्खकृति पदे । महाधनी मदाभोगी दाता दीधोयुरेव च ॥ 
इति खग्धरा ॥ 

पकाकी निःस्पृहः दान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः । 

कदा शरभो भविष्यामि कर्मनिमौटनक्चमः ॥ ८९॥ 
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एकाकीति । एकाकी असहाय । सङ्गरदित इति यावत. । “सङ्गात्संजायते 
काम. इद्यादिसङ्गजनितकामादिपरम्पराया. अनर्थहेवुत्वादिति भावः । 'एकादा- 
किनिच्ासदायेः इदयाकिनिच्प्रयय । कुतः \ नि स्प्रह विषयाभिलष्यून्यः । 

अतएव शान्तः रागानुपहत चित्त. । “शान्तो दान्त उपरतस्िति्चु. समाहितो 
भूत्वा" इति श्रुते । अत. पाणिरेव पात्र भिक्षापात्रं यस्य स तथोक्तः । तथा 
दिश एवाम्बराणि यख स तथोक्त सन् । अहमिति शेषः । हे शंभो, कर्मणां 

संचितध्रारन्धाना निभूखने समूखविष्वंसने क्षम ससर्थः कदा भविष्यामि । कर्म 
बन्धात्कदा मोक्षय इयर्थः । “भिते हृदयग्रन्थि दियते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते 
चाख कमौणि तस्सिन्ट्छे परावरे ॥' इतीश्वरसाक्षात्कारमन्तरा करमक्षयाभावात्तदथं 
ल प्रक्ष भवेति भाव । अनुष्टुप् ॥ 

अथे्वमूतानां शिवप्रसादान्मोक्षमार्गोऽविलम्बेनैव खुल्भो भवतीति 
निगमयति-- 

पाणि पाज्रयतां निसर्गशुचिना भेक्षेण संतुष्यतां 
यन्न क्रापि निषीदतां बहुतृण बिश्व मुहुः पद्यताम् । 

अव्यागेऽपि तनोरखण्डपरमानन्दाववोधस्पुशा- 
मध्वा कोऽपि शिव्रसरादखुरुभः खंपर्स्यते योगिनाम् ॥९०॥ 

पाणिमिति । पाणि करतर्मैव पात्र मोजनभाजनं कुर्वता पात्रयताम् । पात्र 

शब्दात् (तत्करोति- इति ण्यन्ता्ट. शचादेदा \ निसरगैद्युचिना खभावपरिपृतेन 

भैक्षेण भिक्षाकदम्बकेन संवुष्यता सतोषं पराभरुवताम् । “भिक्षादिभ्योऽण्” । भिक्ष 
भिक्षाकदम्बकम्” इदयमर । यत्न कापि यसिन्कस्मिन्प्रदेसे । दमशाने वने वेदखर्थ. । 
निषीदताम् । उपविशतामिलयर्थं । मुहुः पौन पुन्येन विश्व प्रपच्चं बहुतृणं ईषदस- 
माप्तं तृणम् । वरणकल्पमिलर्थः । “विभाषा सुपो बहुच्पुरस्त तु” इति बहुच्प्रययः 
अकृते पूर्वं भवति । 'स्यादीषदसमाप्तो तु बहुच्परकतिलिङ्गक † इति वचनात्ह- 
तिचिङ्गता । प्रयतां आकल्यताम् । तथा तनोरद्यागेऽपि देह संबन्धश्यन्यत्वा- 
भावेऽपि अखण्डोऽपरिच्छिश्नो यः परमानन्दो ब्रह्मानन्द. तस अवबोध स्पृशन्ति 
अनुभवन्तीति तथोक्तानाम् । जीबन्सुक्त्वादिति भाव. । श्टशोऽनुदके किन् 

इति किन्प्रययः । योगिनां ध्याननिष्ठानां दिवग्रसदेन सुखभः इभ्यः 

कोऽपि अनिर्वाच्योध्वा । मोक्षमार्ग इयर्थः । सखपत्सते संपन्नो भवति ॥ 
श्नादूलविक्ीडितम् । 

इति वैराग्यद्तकव्याख्याने शिवार्चनं नाम नवमं दश्चकम् । 

अथावधूतचयो । 
शिवार्चनसख मोक्षोपयोग्यावधूतभावफर्कलादल्यागेऽपि तनोरखण्डपरमानन्द्- 

बोधस्णशामित्युपकान्तलाबेदानीं तावदवधूतचयौमाद--अथावधूतचर्येति। अव 
धूतो नाम बद्यात्मैक्याजुखधानतत्पर. निर्रतवबदिःप्रपश्चः जीवन्छुकतशब्दवाच्यो 
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मलिनो योगपुशूष तख चर्यां अचारः । उच्यत इति रेष. 1 उपक्रान्तामवधू- 

तचर्या दशमिर्वर्णयति- 

कपीन हातखण्डजजरतरं कन्था पुनस्तादशी 
नेथिन्त्यं निरपेश्चमेक्चषमरानं निद्धा दमश्लाने वने । 

स्वातच्येण निरङ्कशं विहरणं स्वान्तं प्रशान्त सदा 
स्थेयं योगमोत्स्रेऽपि च यदि जैरोक्ययस्येन किम् ॥९९॥ 

कोपीनमिति ¦ शतखण्डे अनेकशकरेः जभञरतरं अतिविशीणे कौपीनं गुह्या- 
च्छादनचीरखण्डं यदि । असती चेदिखर्थ । एवमुतरत्रापि । कौपीनं स्ादकारथे च 

गुह्यचीरप्रदेशयो ` इति विश्व. । तादृशी तथाभूतशतखण्डज्जरतरेवेलय्थ. । कन्था 
पुन" कन्था चास्ति यदि ) नैशिन्यं विषयचिन्ताराहित्यं च यदि । तथा निरपेक्ष- 

मन्नारुवर्वनपेक्षारहित भक्षं अशनं भोजनं यदि । रमशाने म्रेतभूमौ वने महारण्ये 
वा निद्रा च यदि । खातच्येण खाच्छन्येन निरद्रो अप्रतिबन्थ विहरणं विहा- 

रश्च यदि । सदा प्रशान्तं प्रसन्नम् । षा दान्त- इद्यादिना निपात । खान्तं 
चित्तं यदि । योगमोत्सवे योग॒ समाधिरेव महोत्सव तस्मिन् सेये च यदि 
असि चेत्, तहिं तरैखोक्यराज्येन त्रिखोकाधिपत्येन किम् ¦ न किमपीदयर्थः । 
तस्यैव परमसौख्यावहलादिति भावः ! चयो लोकाचरोक्यम् । चावुर्वण्यौदिवा- 
त्खाथं ष्यञ्ग्रलयय । श्ादूविक्रीडितम् ॥ 

नन्वव्यन्तसौख्यावहत्वेन प्रसिद्धं चैटोकयराज्यं निषिध्य कैौपीनादिसंपत्तेरे- 
वोत्तमत्वं प्रतिपादितम्, तदसत् । यतस्तस्यैवालन्तप्रलोभकल)दिया्ङ्ख 
मनखिनस्तावदेतावदेवप्रखोभके कि ब्रह्माण्डमपि त्ाकरिचित्करमेवेति सदष्टा- 
न्तमाह- 

बह्याण्ड मण्डलीमान किं खोभाय मनस्विनः । 

शफरीस्फुरितेनाभ्धिः श्चुन्धो न खल्दु जायते ॥ ९२॥ 

ब्रह्माण्डमिति । मण्डलीमात्रं बिम्बमात्रप् । घटादिवदियत्तया परिच्छिन्नमि- 
लर्थ. । मण्डलीभूतम्" इति वा पाठ. । तथा अमण्डटं मण्डल खपद्यमानं मण्ड- 
टीभूतम् । अभूततद्भावे चि. । छउयौदिच्विडाचश्वः इति गतिसन्ञायाम् कुगति- 
दयः" इति समासः । षविम्बोऽच्नी मण्डडं त्रिषु इद्यमर । ब्रह्माण्डं चतुदशभु- 
वनगर्भिततब्रह्माण्डकराह मनखिनों धीरख । योगिन इद्य्थ. । प्ररं सायामिनि । 
खोभाय चित्तप्रलमेभनाय किम् । भवतीति शेष. । न भवत्येव करिमुत तदेककोणे 
निलीन त्रेरोक्यराज्यमिति भाव. । ततर दृषान्तमाह-अब्धि समुद्र शफरीस्फु- 
दितेन मत्यविशेषोषु्ठनेन श्ु्ध क्षोभित । छन्धखान्त-' इयादिना निपात. । 
न जायते खट न भवति खड । श्रोष्ठी तु शफरी द्वयो.“ इयमर । मल्स्योष्टण्ट- 
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नेनाद्धिक्षोभणमिव वरेलोक्यराञ्येन मनखिमन प्रखेभनभमिदयर्थ- । अतस्तदेवा- 
तिसौख्यावदमिति भाव. । अचुष्ुप् \ 

अथ वैराग्यप्रकारमाद-- 
मातरैक्षिमि मजस्व कचिदपरं मत्कष्किणी मास्ममभू- 

मागेषु स्प्रहयाख्वस्तव वरो का निःस्पृहाणामसि । 
सद्यःस्युतपखादपचपुटिकापातरे पविचीकृते- 

भिश्चाचस्तभिरेव संयति वयं चत्त समीहामहे ॥ ९३ ॥ 
मातरिनि । मात जननि हे लषिमि । “अम्बार्थनयोहेख ` इति हइखः । अत्र 

मातृग्रहणमेतावन्तं काठ त्वया रक्षिता वयमिति भकत्त्यतिश्यसूचनार्थमिलयवम- 
न्तव्यम् । अपरं अन्यं कंचिद्धूाग्यवन्तं पुरुप भजख सेव । मत्काह्विणी मद्धिष्- 
याभिखाषिणीमास्ममभू । मा भवेदर्थं । "स्मोत्तरे ड् चः इति चकागदाशी- 
रथँ छद् 1 “न माडयोगेः इदयडागमग्रतिबेध । नन्विदानी कुत एतद्वैराग्यमिलयत् 
आहु - भोगेषु खक्चन्दनादिविषयाजुभवेषठु स्छटयाख्व स्पृहावन्तः पुमासः । 

“स्प्रहि-इदयादिना चुरादीदन्ताण्ण्यन्तादाङ्च्प्रयय । तव वदे तवदायत्ततायाम् । 
वरन्त इति शेष" । त्वदधीना भयन्तीदयर्थ. । वश आयत्ततायां च इयमरः ५ 
तरि यूयं क इयाराङ्ायामाहु -- नि स्णहाणा मोगामिराषड्न्याना कासि कीट 
गिधासि । न काप्यसीदयर्थ. । व्यं च निरस्पण्रहा इति भावः 1 अतोऽसान्विहा- 
यान्यत्र गच्छेति संबन्ध । नन्वेवं चेदयुष्माकं कथं जीविकेदयाशङ्कायामाहु---वर्य 
संप्रति इदानी सय तत्कारु एव । “सद्य परुत्परारि- इद्यादिना निपातनात्साधु" 8 
स्यूता विरचिता 1 कर्मणि क्त । चच्छ्रो- इडलुनासिके च इति ऊडि यणादेश । 
परारापत्रपुटिका किद्युकपर्णपुटिक्रैव पारत्रं भिक्षादरणोचितभाजनं तस्िन्पविन्री- 
कतै । पावनीभूतैरियर्थं । अभूततद्भावे च्वि" । अख च्वौः इतीकार । भिक्षा- 
वस्तुभि अन्रकवर्याकादिभिक्षाद्रन्धेरेव । "भिक्ष सक्तुमि ` इति पाठे भिक्षासक्तु- 
विरोषेरिदयर्थं । ब्रत्ति जीविका समीहामहे अभिरुषामहे । विरक्ता भवाम इदयर्थं । 
अतः किमथे त्वमस्माकमिति भाव । अच्र पटाश्प्रपुटिकायाः सदय स्यूतत्वक्- 
थनं अविश्दत्वयोतनार्थम् । अन्यथा भिक्षाहसर्णाजुपयुक्ता स्यादिति वेदितव्यम् 
तथा (पलाङ्े पद्यपन्रं चः इद्यादिवचनात्पवित्रीकरणयोग्येषु पलारपत्रेषु निक्षिप्त. 
साधारणान्नादीनामपि पविच्रत्वम्, किमुत निसगेश्यचिभिक्षावस्तूनामिति चाधग- 
न्तव्यम् । दा'दृरविक्रीडितम् ॥ 

अथ योगिन सार्वभोमसाम्यमाह-- 
महाराय्या पृथ्वी विपुटमुपधान भुजखता 

वितानं चाकाशं व्यजनमनुक्रूखोऽयमनिखः । 
रारश्चन्द्रो दीपो विरतिवनितासङ्गमुदितः 

सुखी शान्तः देते मुनिरतज्रुभूातसरेप इव ॥ ९४ ॥ 
महाश्चय्येति । पभ्वी भूमि महासय्या विशङ्टपयैङ्क. । पृथुरेव प्रभ्वी ! वोतो 

गुणवचनात् इति डीप्र् । मदी शस्या । "गोत्रा कु. परथिवी प्रथ्वी क्ष्मावनिर्मदिनी 
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मही" इयमरः । भुजकता बाहुबद्ी विपुलं विस्तीणं उपधानम् । उपधानं तूप- 
बः" इयमरः । आकारे च वितानं उद्ठोचः ! "अघन वितानसुषोच. इयमरः । 
अय प्रवर्तमान । अमुकूरः अनिर पवन व्यजनम् । वताठ्दृन्तकमिदयर्थ. । 
व्यजनं ताख्बृन्तकम्" इयमर । शरव्न्द्रो दीप. । शरद्रदण चन्द्र प्रकाशाति- 
शयदयोतनार्थम् । इत्येतत्सर्वमयलसिद्धम्, अपरिच्छिन्न चेयर्थः । प्रसिद्धं ठु नै्व- 
भूतमिति भाव. । खयं विरतिः विरक्तिरेव वनिता तस्याः सङ्गेन मुदितः संतुष्टः 
अत एवं सुखी आनन्दपूर्णं शान्त शमशीखे मुनि. । ननिवृत्तः सवैतत्त्व्ञः 
कामकोधविवर्जित. । ध्यानश्थो निष्क्रियो दान्तस्तुल्यखरत्काच्चनो सुनि ॥* इत्यु- 
्तरक्षण कथियोगीश्वर । अतनुभूति अखण्डितेश्वयै सपनो कृप सार्वभौम इव 
शेते खपिति । निरातङ्कं निद्रावीदयर्थः 1 रूपकसंकीर्णोऽयमुपमाकारः । तथां 
उपमानाच्रुपादुपमेयसय स॒नेरपरिच्छित्रश्यादिसंपन्नत्वैनाधिक्यप्रतीतेव्यैतिरेको 
व्यज्यत इदयल्कारेणारुकारष्वनिः । हिखरिणी ॥ 

अथ योगिखरूपं निरूपयति -- 

मिक्षारी जनमध्यसङ्गरहितः स्वायत्तचेठः सदा 
हानादानविरक्तमागेनिरतः कथिन्तपस्वी स्थितः। 

रथ्याकीणविक्षीणजीणवसनः संपाह्कन्थासनो 
निमोनो निर्द॑कृतिः रामसुखाभोगेकबद्धस्पुहः ॥ ९५ ॥ 

भिक्चेति । भिक्षामश्रातीति भिक्ता्ची। भिक्षान्नमाच्रभोजनेन श्रीरधारणत- 
त्पर इयर्थः । जनमध्य सद्गरहित आसक्तिविदहीन । सङ्गात्षंजायते काम. 

इद्यादिस्म्रतेः । तख निधानत्वादिति भाव. । किंठु सदा सर्वदा खायत्ता खाधीना 

चेष्टा व्यापारो यख स तथोक्तः 1 खच्छन्दविहारनिरत इयर्थः । खाधीनात्मीय- 

व्यापारो वा । अधीनो निघ्न आयत्त ` इयमर । तथा हानादानयो. यागखीका- 

रयोर्विरक्त' असंकीर्ण. यो मागे तत्र निरत. आसक्त । निशथ॒मेन हेयवस्तुदानो- 

पादेयवस्तूपादानतत्पर इयर्थ. । यद्वा हानं इदं हेयमिति याग , आदानं इदमु 

पादेयमिति खीकार । हेयोपादेयबुद्धिश्यन्य इयर्थ- । “निचरैयुण्ये पथि विहरतां 
को विधिः को निषेध ` इदयादिवचनात्तख विधिनिषेधातीततवादिति भाव । तथा 

रथ्यायां वीथ्यां कीणे अनुपयुन्तत्वाजनेरविक्षिप्तम् । कुत॒ । विश्षी्णं विश्कलि- 

तम् । त्त । जीर्णं पुरातनं तथाभूत वसनं आच्छादनं यख रभ्याकीर्णविक्नी- 
णेजीर्णवसन. । च्चीराणि किं पथि ने सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् इ्यादिना तसय 

तथाविधवसनधारणखाभान्यादिति भाव-अरेआदित्वान्मव्वर्थीयोऽचप्रयय ।अ. 

देभादिराङृतिगणः । यद्रा रथ्यायां कीर्णं अनादरेण विक्षि विशीर्णं जीर्णं च वसनं 
निजाच्छाद्नं येन स तथोक्तः ! संप्राप्चं समधिष्ठित कन्थेवासनं येन स तथोक्तः । 
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चवुगुणितकन्थोपयपविष्ट इयं । अतएव निमानोऽभिमनश्यून्यः निरृतिः 
अहंकारश्चल्यः । तदात्माध्यासरदहित इदयथ. । शमो नाम वैराग्येण निर्विंकारचि- 
तत्वं तेन य सुखाभोगः आनन्दातिशय. तत्र एकं मुख्य यथातथा बद्धा स्णदा 
येन स तथोक्तः । ब्रह्मभ्याननिष्ट इदयर्थ. । कथित् कोऽपि तपसी महातपा. 
योगीश्वरः भ्रशसायामिनि- । स्थित । निरातङ्क वर्वत इति भाव. । रभ्याकी्णेति 
सेप्राप्तेति च विशेषणद्वयेन बाद्यवैराग्यमिदवगन्तव्यम् । खभावोक्तिरल्कार.--~ 
खभावोक्तिरसौ चार यथावद्रस्ुवणेनम्ः इति रक्षणात् । शादूविक्रीडितम् ॥ 

अथ योगिनां मानावमानदुल्यतामाद- 

चण्डारः किमयं दविजातिस्थवा शुद्रोऽथ किं तापसः 
किं वा तत्वविवेकपेश्लमति्योगीश्वरः कोऽपि किम् । 

इत्युत्पन्नविकस्पजस्पसुखरेसभाष्यमाणा जनै- 
ने कुद्धाः पथि नैव तुष्टमनसो यान्ति स्वयं योगिनः ॥ ९६॥ 

चण्डाङ इति । भय परिदश्यमान. चण्डाः किं अन्यजो वा । अथवेति पक्षा- 
न्तरे । द्वे जाती शुद्रत्व्राद्यणकूपे यद स तथोक्तः किं ब्राह्मणो वा । जन्मना 
जायते शूदः कर्मणा जायते द्विज > इति वचनादिति भावः । यद्रा दवे जाती जन्म- 
नी ग्भनि्भमनसंस्काराभ्या यस्स द्विजाति किम् । अथ यद्रा शुद्र. कि लो 
वराकम् । वा यद्रा तापस. ठि तपोनिष्टठो वा किम् । वा तच्वविवेकपेरशला परमा- 
थैपयौलोचनतत्परा मतिर्थसय स तथोक्त कचित्कोऽपि योगीश्वर कि ध्याननिष्टौ 
चा ! इद्यनेन प्रकारेण उत्पन्ने" उदितै. विकल्पजल्यैर्वाक्ये मुखरा वाचाराः तैः। 
इत्थभूतवाक्यानि बदद्धिरियर्थ. । जनैः परथि मागे आभाष्यमाणा अधिष्चिप्यमा- 
ग्रा अपिनक्ुद्धाः न कोपिता. । चण्डारत्वायाक्षेषेणेति भाव । नैव तुष्टमनसः 
न संतुष्टान्त.करणाश्च द्विजातित्वायाक्षेपेणेति भाव । योगिनो योगरूढा. खयं 
यान्ति तूष्णीं गच्छन्ति । ब्रह्मनिष्ठत्वादिति साव. । तथा च गीतावचनम्--“न 
म्रहष्ये्तियं प्रप्य नोद्धिजेस्पराप्य चाभ्रियम् । स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्रद्मणि 
स्थित. । शीतोष्णञुखदु खेषु तथा मानापमानयोः ॥ ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कुरस्थो 
विजितेन्द्रियः । युक्त इत्युच्यते योगी सम खोटादमकाश्चन ॥° इत्यादि । वृत्त पूर्ववत् ॥ 

अथ र्दिसादिराहिदयवृत्तिमाह- 

हिंसाशन्यमयलरभ्यमशनं धात्रा मरुत्कद्पितं 
व्याखानां पशवस्तृणाङ्करभुजस्तुष्टाः स्थटीरायिनः । 

संसारणैवरङ्नक्षमधियां वृत्तिः छता सा चृणां 
तामन्वेषयतां परयान्ति सततं सवं समा गुणाः ॥ ९७ ॥ 

हिंसेति । हदिसया अन्योपतापकवधादिमि श्यस्य रहितम् । अयलेन य॒न्लं विना 
लभ्य प्राप्यं अशनं अन्नम् । “भिस्सा न्नी भक्तमन्धोऽन्नम् इयमरः । धात्रा चिच्र- 
विचित्रखृष्िकतरा ब्रह्मणा व्याखानां सर्पाणाम् । व्यालो दुटगजे सपः इति विश्वः । 
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मर्ता वायुना कत्पितं निर्मितम् । परव योप्र्तय तृणाह्करान् व।ख्तृणानि 

भुज्न्त सन्त स्थलीश्चायिन अङरचिमग्रदेयो दायनवन्तः तुष्टाः संवृ । 

संसार. पु्रमिघ्रकङत्रादिधारावादिरूपा सख्ति स एवार्णव तथ छ््वने 
अतिकमणे क्षमा धी येषा तेषा ब्रृणा जनानाम् । यथा तरणिद्वारा सयुद्र 

तरन्ति तथा ज्ञानद्वारा ससार तरन्तीयथं ! सा उत्ति पूर्वोक्त्रसिद्धजीवनं 

कता निमितम् । ब्रह्मणेति रेष । ता इत्ति अन्वेषयता मागेमाणाना निरस्तरज- 

स्तमोजनितदोषाणा खव गुणा सततं सर्वदा समाप्ति नाशे प्रयान्ति प्राञ्चुवन्ति। 

ध्यो मे गमगतस्यापि ब्रत्ति कतिपतवान्प्रभु । रोषढत्तिविधानाय स॒प्त किय 

तोऽपि का ॥` इति वचनरील्या वृत्तिकलत्पने जागरूकः सन्. भगवान्. वतेत 

इति मत्वा हिसादिरारित्येन त्ति कुर्वन् यद्च्छया संप्राप्तदरन्येण वष्ट सन् यत्र 

कुत्र वा वसन् रनसमोदोषै अरिक्त सन् योगी सर्वैदात्मानुसंधानं कुवैन् 
स्थातव्य इव्याशयः । दृत्तं पूववत् ॥ 

अथ निरकत्तिप्रकारमाद-- 

गङ्गातीरे हिमभिरिरशिखाबद्धपद्यासनस्य 
ब्ह्यध्यानभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य । 

कि तेभीव्यं मम खुदिवसेयैच ते निर्विशङ्काः 
कण्डूयन्ते जरठहरिणाः स्वाङ्गमङ्गे मदीये ॥ ९८ ॥ 

गङ्गेति ! गङ्गाया सुरनया तीरे दले । "कूर रोधश्च तीरं च प्रतीरं च तरं 

निषु इयमर । तीरथरहणं तद्तशीतत्वपाविन्यादिसिष्यर्थम्। हिमगिरे रीतन- 

ग रिखाया पाषाणस्य उपरि बद्धं पद्मासन येन तस । किच ब्रह्मण. ध्यानं 
उपासनं तस अभ्यसनं अभ्यास तख विधि विधान तेन । "विधिर्विधाने देवै- 

पिः इयमर । योगनिद्रा गतस प्राप्त योगिन मम ते घुदिवक्े. पुण्यदिनैः 

भाव्यं किम् । यत्र ते जरठहरिणा बरद्धकुरन्ना निर्विशङ्का निर्भीकाः सन्त खाङ्ग 
खशरीरं मदीये अङ्गे शरीरे कण्डयन्ते । तेभौन्यमिलभिप्राय । एवं च भामनि- 
वास दयक्त्वा गद्धातीरे हिमवत्पर्वतपाषाणोपरि पद्यास्नासनवतीं बह्यभ्यानाभ्यास- 

विधानेन योगनिद्रा गत सन्नहं निर्विशङ्कः जरण्दरीणे साकं यदा स्थास्ये तदा 
मे सुदिवसा जायन्त इलयभिप्राय । मन्दाक्रान्ताव्रत्तम् ॥ 

अथ केवल सर्वेसङ्गपरियागमाद- 

पाणिः पात पवि भ्रमणपरिगतं मेक्षमक्चय्यमन्न 
विस्तीणे बख्ममाश्ादश्कमचपरं तरपमस्वस्पमुवीं । 

येषां निःसङ्कताद्गीकरणपरिणतस्वान्तस्षंतोषिणस्ते 
धन्याः संन्यस्तदैन्यव्यतिकर निकराः कर्म निमूखयन्ति ॥ ९९॥ 
पाणिरिति । पाणिः हसत एव पवितं परिञचद्धं पारं भाजनम् । 'योग्यभाजनयोः; 



३. बैराग्यतकम् । १७५ 

प्रा्म्" इयमरः । श्रमणेन संचारेण परिगतं प्रापतं भक्षं भिश्चाकदम्बकं अक्षर्य 
नारारहितं अन्न अशनम् । आदान दिशा दशकं ददा विस्तीण विश्च व 
चास" । उर्वी भूभिः अखत्पं महत् अचपलं अच्वे तत्प शय्या येषा नि सद्ग- 
ताया सङद्धरहितस अङ्गीकरणेन परिणतं परिपक्घः गतं यव् खान्तं तेन संतोषिणः 
सतुष्टा" ते धन्या संन्यस्ता लक्ता. देन्य व्यतिकरनिकराः चैस्पे तथोक्ताः सन्तः 
कमे नि्ूखयन्ति नाशयन्ति । एवं च यच कृत्र वा वसन् पाणिपरात्रेण भक्षा 
सुकला दिगम्बर उर्वंशयनः नि.सङ्गपरिणतचित्तेन सतुष्टः सन् लक्तदैम्यव्यति- 
करनिकेर. धन्य. वारावाहिकजन्मपरम्पराभ्रदं कर्म निमूल्यतीदमिग्रायः । 
सग्धरा ॥ 

अथ पचभूतानि सखवोव्याह-~ 

मातर्मेदिनि तात मारत सखे तेजः खबन्धो जख 
भरात््योम निब एव भवतामन्त्यः भ्रणामाजलिः | 

युष्मत्सङ्गवरोपजातसुकूतस्फारस्फुरननिर्मल- 
क्ञानापास्तसमस्तमोहमटहिमा डीये परब्रह्मणि ॥ १०० ॥ 

मातरिति । हे मातः जननि मेदिनि वसुमिति, हे तात्त जनक मारत वायो, 
दे सखे सुहत तेज , हे सुबन्धो शोभनबन्धो जल उदक, डे भ्रातः सोदर 
व्योम अम्बर, भवता युष्माकं अन्य. चरमः ्रणामाज्ञलिः नमस्कारपूर्वैकाजलिः 
निबद्ध एवे । धाणिर्निङन्ज- ्रखति्तो युतावज्ञछिः पुमान्? इद्यमर. । युष्माकं 
सङ्गस्य योगसय वरन अधीनेन उपजातं यत्सुक्ृतं तेन स्फारं विस्तार स्फुरत् नि- 
मठं च यत् ज्ञानं तेन अपास्त दूरतस्टयक्त , समस्तमोहमहिमा पुत्रमित्रकटत्राय- 
मिनिवेश्ाज्ञानातिशय सन् अहं परे जह्मणि सचिदानन्दरूपिणि निर्विकारे नि- 
घ्करङ्क निरजने ब्रह्मणि ठीये । एवं च दारेषणावित्तेषणापुत्रैषणादिरहितः सन् 
चिदानन्दखरूपः सन्. विदेदकैवलत्यं जीवन्युक्तः सन् अदं ववं इत्याशयः । 
दादूलविक्रीडितम् ॥ 

इति वैराग्यशतकन्याख्यनेऽवधूतचयी नाम दशमं दशकम् । 
भमत भ 

इति सुभाषितत्रिशत्यां वेराग्यद्यतक सषूणेम् । 

इति श्रीपरमयोगीन्द्रव्न्दमानसमिलिन्द संदोदमन्दानन्दखाभाभिनन्दितरघुनन्द्- 
नचरणारविन्दमकरन्दाखादनकन्दलितसारसारखतेन, अखण्डतपःप्रचण्डमुनि- 
म्रकाण्डमण्डटेश्वरक्षाण्डिस्यमहामुनिगोत्रावतंसस्य पश्चान्वयसुधापारावारपारधु- 
रीणसकलकविकुलसार्वेभोमख कोण्डोपण्डितवयेस्य तनूजेन, गङ्धाम्बिकागर्भरना- 
करसुधाकरेण, रामचन्दबुधेन्द्रेण विरनितया सहदयानन्दिन्याद्यया व्याख्यया 
समेता ० सुभाषितत्रिशती संपूण ॥ 

सु © ० १६ 
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